Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Korzystając ze strony zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies.

Strona używa plików Cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików
Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki.
--Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w
tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
1. Informacje ogólne:
Niniejsza polityka dotyczy strony bloga, funkcjonującego pod adresem url:
zwinniewkapciach.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Aneta Kwiatkowska
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: zwinniewkapciach@gmail.com
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie na stronie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
wysyłka newslettera, publikowanie komentarzy na blogu, sprzedaż produktów i usług
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
(certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,
zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
docelowym serwerze.
3. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ovh.pl
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Posiadasz prawo do:
●
●
●
●
●

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym i nie będą udostępniane
innym odbiorcom.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych
osobowych następującym podmiotom:

●

OVH Sp. z o.o. ul. Szkocka 5 lok. 1 54-402 Wrocław– w celu przechowywania
danych osobowych na serwerze;

●

MailChimp 675 Ponce De Leon Ave NE • Suite 5000 • Atlanta, GA 30308 USA– w
celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania
newslettera.

●

Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na
blogu.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

5. Informacje w formularzach
Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
zostaną one podane.Może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,
adres IP).
Dane podane w formularzu newslettera są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu wysyłania wiadomości newslettera lub kontaktu do
konsultacji. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego
on służy.
Newsletter jest obsługiwany przez serwis MailChimp.

6. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google
Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych,
a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie
dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam.
Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
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.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
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.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.


