
Polityka prywatności - Rodo

Administrator danych i odbiorcy

  

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych -
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  

Administratorem danych osobowych podawanych podczas wyrażania dobrowolnej zgody na
działania marketingowe jest PPHU Sielawka Ługowska Elżbieta, Dorotowo 28, 11-034
Stawiguda. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
Prywatności zamieszczonej niniejszym artykule. Można kontaktować się z nami wysyłając
e-mail na adres kontaktowy podany na stronie www lub listownie na adres korespondencyjny
podany powyżej.

  

Prawa które przysługują i zasady podawania danych

  

Każdemu przysługuje prawo:

    
    -  Prawo dostępu do danych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;  
    -  Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych
danych, które są w naszym posiadaniu;   
    -  Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o
usunięcie przechowywanych przez nas danych;   
    -  Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;   
    -  Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu
do innej organizacji;   
    -  Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim
jak na przykład marketing bezpośredni;   

  

Dane w każdym przypadku podawane są dobrowolnie.
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Jak można zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, które są w naszym posiadaniu?

  

Informacje o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas można uzyskać
kontaktując się z nami poprzez e-mail na adres kontaktowy podany na stronie www lub
listownie na adres korespondencyjny podany powyżej.

  

Cel i podstawa przetwarzania

  

Cele przetwarzania danych podanych w formularzach na niniejszej stronie www wynikają z
prowadzonych przez nas aktywności i świadczonych usług. I tak:

  

O Dane zebrane w formularzu kontaktowym służą odpowiedzi na zadane pytanie lub udzielenia
wsparcia w zgłoszonym problemie

  

O W przypadku istnienia innych formularzy na niniejszej stronie pobierane dane służą wyłącznie
zaspokojenia potrzeby, której dotyczy formularz

  

Celem przetwarzania danych przy wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie
przekazywanie informacji o naszych nowościach i promocjach czy ważnych wydarzeniach z
wykorzystaniem wybranych środków komunikacji elektronicznej. Będą je otrzymywać tylko te
osoby, które wyraziły na to zgodę i chcą być z nami na bieżąco w kontakcie.

  

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych przy
wyrażeniu zgody na działania marketingowe będzie art. 6 ust. 1 lit a) w zw. z motywem 32, 42,
43 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
„RODO”), a podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych
przy wypełnianiu formularzy, zamówień i zgłoszeń na platformach internetowych służących do
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zamawiania produktów i usług, kontaktu lub zgłoszeń reklamacyjnych, oraz przetwarzanych na
potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a także dochodzenia
roszczeń jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z
motywem 47 RODO. 

  

Szczególną podstawą prawną wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (e-mail) jest
art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1219 ze zm.).

  

Jeśli wyrażona zostanie zgoda, abyśmy przedstawiali informacje o naszych nowościach i
promocjach drogą telefoniczną lub sms, podstawą prawną przetwarzania numeru telefonu
będzie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz.
1907 ze zm.)

  

Informacje o profilowaniu

  

Podczas realizowania działań marketingowych administrator nie podejmuje żadnych decyzji
opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby
wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.
Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej
dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony, w ramach tych czynności
staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na
ustalenie twojej tożsamości, jednakże posiadamy numer IP, który jeśli nie jest numerem
dynamicznym, jest daną osobową.

  

Przechowywanie danych i wycofanie zgody

  

Dane są fizycznie przechowywane na serwerach, na których znajduje się obecnie strona
internetowa.
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Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu
wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko
przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie
skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z
wysyłaniem informacji o naszych nowościach, promocjach i bieżących wydarzeniach.

  

Okres przechowywania danych:

    
    -  Dane zebrane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny
do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i wyjaśnienie sprawy.   
    -  Dane zebrane w innych formularzach jeśli takie istnieją będą przechowywane przez okres
niezbędny do zaspokojenia potrzeby, na którą skierowany jest formularz   

  

Wycofać zgodę na przechowywanie danych można w każdej chwili. Można to zrobić
kontaktując się z nami za pośrednictwem e-maila znajdującego się na stronie www lub też
przesyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną na adres firmy podany powyżej. Można także kliknąć
w ikonę „Ustawienia Zgody Rodo” znajdująca się w lewym dolnym rogu strony i ponownie
wywołać okno z możliwością wyboru. 

  

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  

W przypadku wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, dane z baz danych przeznaczonych
dla celów marketingowych zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie posiadamy innych podstaw
zobowiązujących nas do ich przetwarzania.

  

Bezpieczeństwo i poufność danych
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    1. Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych w
ochronie Twoich danych i dbamy o ich bezpieczeństwo.   
    2. Dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i prywatność
Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.   
    3. Przesyłamy tylko wiadomości na których treść wyraziłeś zgodę.  

        

  Polityka prywatności - Cookies
  

CIASTECZKA (ang: cookies) spełniają wiele pożytecznych funkcji podczas przeglądania
Internetu. Zanim podejmiesz decyzję o wyłączeniu COOKIES pamiętaj o następujących
niedogodnościach:

  

- Formularze logowania oraz pola haseł nie będą pamiętały Twoich danych.
- Strony internetowe nie będą pamiętały Twoich ustawień języka, strefy czasowej czy obszaru
licencyjnego praw autorskich.
- Strony internetowe nie zapamiętają Twoich preferencji co do rozdzielczości ekrany, co utrudni
Ci funkcjonalne korzystanie z nich.
- Twój koszyk w jakimkolwiek sklepie nie będzie pamiętał przedmiotów, jakie wybrałeś.
- Większość reklam będzie niedopasowana do Twoich zainteresowań, zwyczajów czy
preferencji

  

Jeżeli mimo wszystko podjąłeś decyzję o wyłączeniu obsługi COOKIES możesz to zrobić za
pomocą ustawień przeglądarki z której korzystasz. Poniżej przykłady przeglądarek i sposób
ustawienia preferencji:

  

1) Chrome -  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=95647

  

2) Firefox - http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-co
mputer
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3) Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955

  

4) Bing - http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB

  

5) Safari - http://support.apple.com/kb/PH5042

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  

1.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.

  

2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

  

3.  Podmiotem zamieszczającym  na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator niniejszego serwisu.

  

4.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  

  a)  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
  b)  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

 6 / 12

http://support.microsoft.com/kb/196955
http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB
http://support.apple.com/kb/PH5042


Polityka prywatności - Rodo

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c)  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  

5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessio
n cookies
) oraz „stałe” (
persistent cookies
). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  

6.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  

  a)  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c)  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
  d)  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e)  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  

7.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
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8.  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  

9.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.

  

Czym są cookies (ciasteczka)?

  

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez
serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze,
laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

  

W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających
autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

  

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe,
sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą
prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.

  

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron
internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies”
możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

  

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do
serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane
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są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

  

Co nam dają pliki cookies?

  

Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich
zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do
oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

  

Pliki „cookies”:

    
    -  umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji
dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);   
    -  pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj
wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;   
    -  pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w
sklepach online;   
    -  umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;  
    -  pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie
podstron;   
    -  sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;  
    -  pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania
czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów
internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas
produktach i usługach;   
    -  pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.  

  

Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne
zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje
użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz,
korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy
internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.
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Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

  

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana
czyjakolwiek tożsamość;

    
    -  „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron
internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;   
    -  dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi
użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;   
    -  nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają
na sposób ich działania;   
    -  nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach;   
    -  domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył;   
    -  na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do
serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do
indywidualnych preferencji.   

  

Podstawowe rodzaje ciasteczek

  

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do
momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki są
obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

  

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np.
zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te pliki
pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można
dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji
na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana stronę. Stałe pliki cookie są również
nazywane jako tzw. śledzące pliki „cookie” (ang. tracking cookies).
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„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z
serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map
umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki
pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być
bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić
skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i
przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych
plików można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący
się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy
dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

  

Zarządzanie cookies

  

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies”. Umożliwiają to np.
przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz
możliwość:

    
    -  zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych
przez witryny internetowe;   
    -  zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;  
    -  określenia ustawień dla różnych typów plików „cookie”, na przykład akceptowania plików
trwałych jako sesyjnych itp.;   
    -  blokowania lub usuwania cookies.  

  

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata
możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

  

PODSTAWA PRAWNA

  

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów
znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013
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roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak
poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe.
Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach
europejskich, jak Wielka Brytania czy Francja.

  

Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia
użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 dotyczący plików
cookies („ciasteczek”). Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat
stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowane do ich
preferencji i zainteresowań. Obowiązująca od 22 marca procedura zakłada potrzebę uzyskania
przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie
plików cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w
takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu
plików cookies.

  

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w trosce o sprawny przebieg wdrożenia
nowych przepisów oraz dbając o edukację internautów przygotował zestaw wytycznych dla
serwisów pomagających im w wywiązaniu się z nowych obowiązków, a do internautów stworzył
stronę www.wszystkoociasteczkach.pl , która pełniej tłumaczy mechanizmy związane z plikami
cookies.

  

Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się
zapoznać na stronie:  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445
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