
Dzieo dobry! 

W poniższym dokumencie znajdą Paostwo zasady przetwarzania danych osobowych oraz 

wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej 

www.bedacmlodymdentysta.com/ 

Na samym początku informuję, że administratorem strony oraz Paostwa danych osobowych  

w rozumieniu przepisów RODO jest Monika Żbikowska prowadząca działalnośd gospodarczą pod 

firmą „Będąc Młodym Dentystą Monika Żbikowska” ze stałym miejscem wykonywania działalności 

gospodarczej w Lublinie przy ul. Wędrowna 2/7, 20-819 Lublin, NIP: 7123050602, REGON: 

061607795. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili mogą Paostwo 

skontaktowad się ze mną pod adresem info@bedacmlodymdentysta.com. 

 

I. Definicje 

Użyte w Polityce prywatności pojęcia mają następujące znaczenie: 

 Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO; 

 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy to strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który 

obejmuje paostwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za 

wyjątkiem Szwajcarii; 

 Pliki cookies – popularnie zwane ciasteczkami to dane informatyczne zapisywane w postaci 

plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach koocowych 

Użytkownika. Takim urządzeniem koocowym może byd telefon komórkowy, laptop, tablet; 

 Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący zasady ochrony danych osobowych 

oraz zasad wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii wynikających  

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne. 

 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 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); 

 Serwis– strona internetowa pod adresemwww.bedacmlodymdentysta.com/, oraz wszystkie 

jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj. formularz kontaktowy, 

newsletter, formularz zamówienia,; 

 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.); 

 Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie 

telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.). 

 

II. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych 

Paostwa dane osobowe mogą byd przetwarzane: 

1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: 
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 wysyłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 

ustawy – prawo telekomunikacyjne), 

 informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego 

polecanych, 

 kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego, 

 wykorzystywania cookies na stronie Serwisu i jej podstronach, 

2. z uwagi na niezbędnośd do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działao na żądanie (art.  

6 ust. 1 lit. b RODO) w celu: 

 przesłania oferty usług (np. reklamowej) lub produktów Administratora, 

 wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy, 

 rozpatrzenia reklamacji czy roszczeo związanych z umową, 

 kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi, 

3. z uwagi na koniecznośd wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO) w celu: 

 realizacji zasady rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na 

Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji 

wynikającej z RODO, 

 wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów 

podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych, 

 rozpatrzenia reklamacji czy roszczeo związanych z umową, 

4. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu: 

 zapewnienia bezpieczeostwa Serwisu, 

 zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania, 

 tworzenia baz danych, 

 obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą „bedacmlodymdentysta” i wchodzenia  

w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych, 

 obsługi strony internetowej (fanpage) w portalu Facebook pod nazwą Będąc Młodym 

Dentystąi wchodzenia w interakcje z użytkownikami tego fanpage, 

 obsługi kanału w serwisie Youtube pod nazwą Będąc Młodym Dentystą i wchodzenia  

w interakcje z użytkownikami serwisu YouTube, 

 wysyłania newslettera jako marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług lub 

polecanych produktów osób trzecich; 

 prowadzenia badao i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy 

jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów, 

 kontaktowania się z Paostwem, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny  

w Serwisie, 

 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

 przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia 

informacji, które mogą posłużyd do wykazania faktów, 

 analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy 

korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, 



 przetwarzania Paostwa wizerunku i wypowiedzi utrwalonych podczas Szkolenia samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi osobami na  terenie  Polski  do  celów marketingowych  

i handlowych Organizatora, w szczególności w celu informowania o przedmiocie jego 

działalności i organizowanych przez niego wydarzeniach i Szkoleniach. 

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych zostały 

omówione w punkcie XI Wykorzystywane narzędzia. 

 

III. Odbiorcy danych osobowych 

Administrator przy prowadzeniu działalności gospodarczej korzysta z usług podmiotów 

zewnętrznych, którym są udostępniane Paostwa dane osobowe. 

Odbiorcami Paostwa danych osobowych są: 

 MTIS Marcin Turski, ul. Onyksowa 9A/10, 20-582 Lublin – w celu korzystania przez 

administratora ze wsparcia technicznego i informatycznego, w tym hostingu strony, 

przechowywania danych zgromadzonych na serwerze oraz obsługi systemu do wysyłki  

e-mail; 

 Buchhalter Marzena Grymuza, Moszna 14C, 24-150 Nałęczów – w celu korzystania z obsługi 

księgowo-podatkowej; 

 FXL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kaskadowa 17f, 43-300 Bielsko-Biała – podmiot 

zapewniający system do wystawiania faktur/rachunków; 

 Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 

DO2X525, Ireland – w celu korzystania z platformy, na której znajdują się profil 

społecznościowy w portalu Instagram orazfanpage w serwisie Facebook; 

 Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania 

usług Google, w tym poczty e-mail oraz z platformy, na której znajduje się serwis YouTube;  

 Yandex LLC, 16, Leo Tolstoy St., Moscow, Russia – w celu korzystania z narzędzia 

analitycznego - wtyczki Yandex.Metrica, umożliwiającej zbieranie informacji związanych  

z Paostwa aktywnością na stronie Serwisu, 

 inni zleceniobiorcy lub podwykonawcy zaangażowani do obsługi techniczno-administracyjnej, 

np. pomocy informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmy windykacyjne, prawnicy, itd. 

 urzędy np. urząd skarbowy – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych 

z rozliczeniami i księgowością. 

 

IV. Przekazanie danych osobowych do Paostwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej 

Administrator współpracuje głównie z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie EOG. 

Jednakże Paostwa dane mogą byd również przekazywane poza obszar EOG w przypadku korzystania  

z administratora z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji stosowane są 

mechanizmy zgodności przewidziane w RODO takie jak stosowne decyzje Komisji Europejskiej, 

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to 

miejsce np. w przypadku Google) oraz stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych 

przez właściwy organ nadzorczy, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii 

Europejskiej. 



Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Facebook Ireland Limited LTD, Google Ireland 

Limited i Yandex LLC Paostwa dane mogą byd przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) 

i Federacji Rosyjskiej.  

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty 

znajdujące się w Unii Europejskiej. Administrator zachęca jednak do zapoznania się  

z postanowieniami polityk prywatności każdego z dostawców o zasięgu międzynarodowym: 

Facebook, Google iYandex LLC. 

 Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

 Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 Yandex LLC.: https://yandex.com/legal/confidential/?lang=en 

 

V. Ujawnienie danych osobowych 

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia Paostwa danych osobowych w sytuacji, gdy 

będzie to wynikad z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym przekazanie do 

właściwych organów lub organów ścigania. 

 

VI. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, w szczególności: 

1. z uwagi na koniecznośd wykonania umowy lub podjęcia działao na żądanie – przez okres 

rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu 

do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy,  

a także przez okres przedawnienia roszczeo zgodnie z przepisami prawa, 

2. w związku obsługą formularza kontaktowego/zgłoszeniowego – przez okres niezbędny do 

obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji wymagany na wypadek 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem 

przedawnienia tych roszczeo, 

3. w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z wykonaniem ciążących na 

Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym 

prawa podatkowego, RODO, 

4. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego – do czasu skutecznego 

wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO, 

5. w związku z zapisem się na newsletter – przez okres funkcjonowania newslettera lub do 

czasu cofnięcia zgody z tym zastrzeżeniem, że po wycofaniu zgody Paostwa dane osobowe 

mogą byd jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeo, 

6. pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub 

osiągnięcia celu przetwarzania z tym zastrzeżeniem, że po wycofaniu zgody Paostwa dane 

osobowe mogą byd jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeo, 
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7. w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, w tym 

korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram – przez okres istnienia fanpage 

lub kont na danym portalu społecznościowym, 

8. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, 

statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Serwisem Administratora – do czasu 

zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych, 

9. w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do upływu okresu 

przedawnienia. 

 

VII. Paostwa uprawnienia 

W związku z przetwarzaniem Paostwa danych osobowych przysługują Paostwu następujące 

uprawnienia: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, 

2. prawo do przenoszenia danych osobowych,  

3. prawo do poprawiania danych osobowych 

4. Prawo do sprostowania danych osobowych 

5. Prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania, 

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli nastąpiło ono w sposób 

nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,  

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Paostwa danych osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Paostwo 

znaleźli, 

8. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez 

aktualnie obowiązujące przepisy prawa, 

9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych),  

10. Prawo do wycofania zgody, na podstawie której Administrator przetwarza Paostwa dane 

osobowe np. w przypadku plików cookies i newslettera; Administrator zastrzega jednak, że 

pozostanie to bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego Administrator 

dokonał przed wycofaniem zgody; w określonych przypadkach Paostwa dane osobowe mogą 

również nie zostad całkowicie usunięte ze względu na koniecznośd ich zachowania w celu 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu 

realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

Administrator wyraźnie podkreśla, że powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują  

w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania Paostwa danych osobowych. W celu poznania 

ograniczeo dotyczących Paostwa uprawnieo proszę o zapoznanie się szczegółowo z treścią RODO.   

Jednakże zawsze przysługuje Paostwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W celu realizacji swoich praw mogą się Paostwo zwrócid się do Administratora poprzez adres e-mail: 

info@bedacmlodymdentysta.com, wskazując zakres swoich żądao.  

 

VIII. Wymóg podania danych osobowych 
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie pewnych danych osobowych 

może skutkowad brakiem możliwości skorzystania z funkcjonalności Serwisu lub niemożliwością 

wykonania usługi. 

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Administrator informuje, że Paostwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Paostwa prawa i obowiązki czy 

wolności w rozumieniu RODO.  

Administrator analizuje historię przeglądania Serwisu oraz historię aktywności na swoich profilach  

w social mediach na platformach Instagram i Facebook. Powyższa analiza jest podejmowana  

w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawcy danych usług, np. dostawca 

newslettera, właściciel platformy Instagram. W ocenie Administratora nie ma to jednak wpływu na 

Paostwa sytuację prawną, w szczególności na warunki zawartych przez Paostwa umów czy umów, 

które zamierzają Paostwo zawrzed. Pomaga to jedynie Administratorowi poznad preferencje 

odbiorców w celu lepszego dopasowania treści, ofert i komunikatów kierowanych do użytkowników 

Serwisu. Użyte informacje są anonimowe i nie są zestawiane z danymi osobowymi podawanymi przez 

Paostwa np. w procesie składania zamówienia.  

Niemniej jednak Administrator informuje, że mają Paostwo prawo wnieśd sprzeciw wobec 

profilowania, które mogłoby mied wpływ na Paostwa prawa i obowiązki. 

 

X. Pliki cookies 

Serwis Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”). Pliki 

cookies to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Paostwa 

urządzeniu koocowym (np. komputerze czy smart fonie) wtedy, gdy korzystają Paostwo z Serwisu. 

Mogą to byd cookies własne (pochodzące bezpośrednio z Serwisu Administratora) oraz cookies 

podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych). Serwis nie zbiera w sposób 

automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki Cookies umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, łączenie Serwisu z portalami 

społecznościowymi, prawidłowe funkcjonowania formularzy kontaktach i formularzy zamówienia, 

tworzenie statystyk i badao analitycznych. Ponadto pliki cookies są wykorzystywane w celu 

zapamiętania preferencji dotyczących plików cookies i tym samym dostosowanie zawartości Serwisu 

do Paostwa indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych użytkowników Serwisu.  

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Serwisu wyświetlana jest informacja na temat 

stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawieo przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem 

zgody na ich użycie. 

Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich: 

1. wtyczki kierujące do portali społecznościowych, takie jak: Facebook, Instagram, YouTube, 

2. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Yandex.Metrica, 

3. treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców, w szczególności mogą to byd 

filmy z serwisu YouTube czy Vimeo,  



4. linki afiliacyjne i programy partnerskie do określonych produktów lub usług podmiotów 

trzecich. 

Mają Paostwo prawo do zmiany ustawieo cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich 

usunięcia. Poniżej mogą Paostwo sprawdzid sposoby usunięcia cookies w najpopularniejszych 

przeglądarkach internetowych: 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

 Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-

firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl 

 Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-

cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc 

Mogą Paostwo również zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie za pośrednictwem Google 

poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki, znajdującej się pod poniższym linkiem: 

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług  

w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawieo, zapewniających ochronę Paostwa praw.  

Jednocześnie Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może 

mied wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu i utrudnid jego 

funkcjonowanie.  

 

XI. Wykorzystywane narzędzia 

Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje następujące narzędzia: 

1. Formularz kontaktowy 

Administrator udostępnił w Serwisie formularz kontaktowy. Formularz kontaktowy umożliwia 

wysyłanie wiadomości do Administratora i kontaktowanie się z nim drogą elektroniczną.  

W formularzu kontaktowym są Paostwo zobowiązani do podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, 

tematu wiadomości oraz danych w polu treśd wiadomości. Powyższe dane osobowe będą 

przetwarzane przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu  

z Paostwem.  

2. Formularz zamówienia w Serwisie 

W przypadku składania zamówienia w Serwisie muszą Paostwo podad określone dane zgodnie  

z zasadami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług  w celu realizacji zamówienia, zawarcia 

Umowy, a także w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeo 

księgowo-podatkowych, rozpatrywania i dochodzenia roszczeo. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa 

firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, numer 

prawa wykonywania zawodu.  

3. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy  

W przypadku korzystania z usług Serwisu mogą Paostwo złożyd reklamację lub odstąpid od zawartej 

umowy. W tym celu Administrator udostępnia w formie załącznika do Regulaminu świadczenia usług 

formularz reklamacyjny i formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z powyższych formularzy nie 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies


jest obowiązkowe, ale do złożenia reklamacji lub odstąpienia od zawartej umowy konieczne jest 

podanie niezbędnych danych. 

W tym przypadku należy podad takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby 

firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu 

(ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot).  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami 

prawa oraz Regulaminem świadczenia usług.  

4. Social media – fanpage na Facebooku, profil na Instagramie, kanał na YouTube  

Podawane przez Paostwa dane osobowe na fanpage Facebook, profilu Instagram i kanale w serwisie  

YouTube będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania fanpage Facebook, profilem na 

Instagramie i kanałem w serwisie Youtube. Ponadto dane osobowe będą również wykorzystywane  

w celu komunikowania się z Paostwem, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, wchodzenia  

w interakcje, kierowania do Paostwa treści marketingowych i tworzenia społeczności na 

Fanpage/profilu/kanalew portalu Facebook/Instagram i serwisie YouTube. 

Podstawą ich przetwarzania jest Paostwa zgoda. Dobrowolnie decydują się Paostwo na 

polubienie/obserwowanie Fanpage, profilu lub kanału. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez 

Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram 

wynikają z regulaminów firmy Facebook, a w serwisie YouTube wynikają z regulaminu firmy Google.  

W każdej chwili mogą Paostwo przestad obserwowad fanpage/profil/kanał Administratora stworzony 

na Facebook/Instagram/YouTube. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Administrator przetwarza Paostwa ogólnodostępne dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy 

informacje ogólne, umieszczone na Paostwa profilu i oznaczone jako publiczne. Przetwarzanie 

pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook, Instagram 

lub serwis YouTube i na warunkach zawartych w ich regulaminach. 

Paostwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia 

Fanpage/profilu/kanału na podstawie Paostwa zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie 

„Obserwuj” Fanpage,”Obserwuj” profil, „Subskrybuj” kanał lub przez  wejście w interakcje np. 

pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, 

tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami.  

5. Wtyczki społecznościowe   

Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, Instagram oraz 

serwisu YouTube oraz wtyczki umożliwiające udostępnienie treści w powyższych serwisach 

społecznościowych, w szczególności „Udostępnij”. Powyższe wtyczki są oznaczono logo danego 

serwisu społecznościowego. 

Paostwa dane zostaną przesłane do portali społecznościowych tylko w przypadku gdy Paostwo 

aktywnie klikną w odpowiedni przycisk wtyczki, widniejący na stronie Serwisu. Po naciśnięciu w ikonę 

wtyczki zostaną Paostwo przekierowani do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela 

danego serwisu społecznościowego, tj. odpowiednio do serwisu Facebook, Instagram lub Youtube. 

Jednocześnie Paostwa przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami 

tychże serwisów społecznościowych.  



Korzystanie z tych funkcji może wiązad się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. 

Administrator informuje, że od momentu aktywnego kliknięcia przez Paostwa w przycisk wtyczki, 

Administrator nie ma wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez dany 

portal społecznościowy. 

W celu uzyskania więcej informacji na temat celu, zakresu gromadzenia danych osobowych oraz 

zasad ich przetwarzania przez dostawcę danego portalu zachęcam Paostwa do zapoznania się 

politykami prywatności tychże dostawców: 

 Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

 YouTube: https://policies.google.com/privacy 

6. Narzędzia analityczne 

W ramach Serwisu Administrator wykorzystuje wtyczkę Yandex.Metrica. Jest to narzędzie analityczne 

zapewniane przez Yandex LLC, 16, Leo Tolstoy St., Moscow, Russia.  

Yandex.Metrica umożliwia zbieranie informacji związanych z Paostwa aktywnością na stronie 

Serwisu. Ponadto przedmiotowa wtyczka rejestruje każdego odwiedzającego Serwis, umożliwia 

odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na stronie Serwisu oraz pozwala generowad mapy cieplne.  

Narzędzie Yandex nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Tym samym Administrator nie ma 

dostępu do informacji, które pozwalają na Paostwa identyfikację. Administrator ma dostęp do takich 

danych jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Paostwo 

korzystają, podstrony, odwiedzane przez Paostwa w Serwisie, czas spędzony w Serwisie oraz na jego 

podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach Serwisu, źródło, z którego 

przechodzą Paostwo do naszego Serwisu oraz miejsca, w które klikają Paostwo myszką. 

Podstawą przetwarzania Paostwa danych osobowych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony 

internetowej Serwisu. 

W celu uzyskania więcej informacji na temat celu, zakresu gromadzenia danych osobowych oraz 

zasad ich przetwarzania przez firmę Yandex zachęcam Paostwa do zapoznania się z polityką 

prywatności YandexMetrica: https://yandex.com/legal/privacy/. 

Administrator wykorzystuje również dostępne na profilach społecznościowych tj. Instagram, 

Facebook oraz w serwisie YouTube funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali 

i serwisów.  

7. Newsletter 

W przypadku zapisania się na newsletter Administrator przetwarza dane osobowe swoich 

subskrybentów w postaci adresu e-mail. Pole to są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych 

jest dobrowolne, ale konieczne do wysyłania newslettera.  

Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzają się Paostwo z niniejszą Polityką prywatności oraz wyrażają 

zgodę na wysyłanie Paostwu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

Poprzez zapis na newsletter wyrażają również Paostwo zgodę na wykorzystywanie przez 

Administratora telekomunikacyjnych urządzeo koocowych (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu 

https://policies.google.com/privacy


marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji 

handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy – prawo telekomunikacyjne.  

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera. W każdej chwili 

powyższe zgody mogą zostad przez Paostwa wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania 

newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.  

Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji najpóźniej do czasu wycofania 

zgody. Po wycofaniu zgody, Paostwa dane mogą byd przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze 

przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Paostwa zgody na komunikację poprzez 

newsletter, chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeo, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes Administratora. 

 

XII. Linki odsyłające do innych stron 

W Serwisie mogą pojawiad się linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym linki afiliacyjne 

pochodzące od sieci partnerskich. Będą one otwierad się w nowym oknie przeglądarki lub w tym 

samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik 

zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 

 

XIII. Bezpieczeostwo Paostwa danych osobowych  

Administrator jest świadomy zagrożeoi ryzyk wynikających z przetwarzaniem danych osobowych 

poprzez korzystanie z sieci Internet. W związku z powyższym Administrator dokłada wszelkich starao 

aby zapewnid należytą ochronę Paostwa danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie 

środki bezpieczeostwa i ochrony Paostwa danych osobowych odpowiednio do ryzyka, jakie wiążą się 

z poszczególnymi procesami przetwarzania Paostwa danych osobowych.  

 

XIV. Wyłączenie odpowiedzialności 

Administrator informuje, że treści przedstawione na stronie Serwisu nie stanowią porad 

specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Administrator nie ponosi 

odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na stronie Serwisu lub działao czy zaniechao 

podejmowanych na jej podstawie. 

 

XV. Logi serwera 

Korzystanie ze strony internetowej Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytao do serwera, na którym 

znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które 

obejmują takie dane jak: adres IP komputera, datę i czas nadejścia zapytania, informacje 

przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego Paostwo korzystają. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu, 

ale są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator 

nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do Paostwa identyfikacji. 

 



XVI. Postanowienia koocowe  

Wszystkie treści umieszczone na stronie Serwisu stanowią przedmiot praw autorskich określonych 

osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały). Administrator nie wyraża 

zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. 

Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzieo ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.  

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Zmiany mogą 

byd wprowadzone ze względu na zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, rozwój 

technologii internetowej lub rozwoju Serwisu poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez 

Administratora. Każda osoba korzystająca ze strony powinna zapoznad się z aktualną Polityką 

prywatności. Na koocu dokumentu znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

 

Data ostatniej aktualizacji: 27.09.2021 r. 

 

 

 

 

 

 


