POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
W
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dokumencie
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przetwarzania
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osobowych oraz sposobu wykorzystywania plików cookies podczas korzystania ze strony
internetowej www.agnieszkajarzebowska.com.
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Jarzębowska, prowadząca działalność gospodarczą - Jarzębowska Business Success
Agnieszka Rola-Jarzębowska, z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 60/232; 01-248
Warszawa, NIP: 6030005554 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
Jeśli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności i sposobu ochrony Twoich danych
osobowych możesz napisać do mnie na adres: kontakt@agnieszkajarzebowska.com.
ZASADY OGÓLNE:
1. Dokładamy wszelkich starań, aby dbać o prywatność i bezpieczeństwo danych
osobowych
użytkowników
strony
internetowej
prowadzonej
pod
adresem www.agnieszkajarzebowska.com. Dostosowujemy nasze działania do
spełnienia wymogów wynikających z poniższych ustaw i przepisów wydanych na
ich podstawie:
 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr
144, poz. 1204 ze zm.);
 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.
1800 ze zm.);
 art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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Rola-

Jarzębowska, z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 60/232; 01-248 Warszawa, NIP:
6030005554 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej
POLITYKA PRYWATNOŚCI OKREŚLA M.IN.:
 zakres i sposoby przetwarzania danych
www.agnieszkajarzebowska.com
 możliwość i sposób uzyskiwania danych,
 sposoby wykorzystania danych,
 politykę
wykorzystania
plików
www.agnieszkajarzebowska.com.
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ZAKRES I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY
WWW.AGNIESZKAJARZEBOWSKA.COM
1. W celu jak najlepszego dopasowania świadczonych usług do potrzeb użytkownika
oraz ułatwienia użytkownikowi kontaktu z firmą, zbieramy różnorodne dane o
użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik
dobrowolnie poda.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest wyrażenie przez
niego niezbędnej zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych
osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza
kontaktowego znajdującego się na stronie. Dane podane przez użytkownika w
formularzu przetwarzane są dla celów określonych w danym formularzu, o czym

użytkownik jest każdorazowo informowany i na co wyraża zgodę, najczęściej w
celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej (poprzez
wysłanie wiadomości email).
3. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz
poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe
informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora –
kontakt@agnieszkajarzebowska.com albo listownie na adres siedziby.
4. Podczas wizyty na stronie internetowej www.agnieszkajarzebowska.com,
automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, adres IP użytkownika, nazwa
domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane
zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na
stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach,
lub do personalizacji zawartości strony internetowej w celu ulepszenia jej
zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania
stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi
poszczególnych użytkowników.
ZAKRES DANYCH GROMADZONYCH O UŻYTKOWNIKU ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU
ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA
1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika
zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych
osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja zawartej z
użytkownikiem umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie
danych osobowych.
2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik
powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, są to co
najmniej imię, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i
zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie
bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele
przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem
służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
4. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla
następujących celów:
 realizacji zamówień,
 działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,
 wysyłanie newslettera,
 tworzenia baz danych użytkowników,
 ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości strony,
 w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności.
5. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31
ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom
trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Podmioty te, to nasi podwykonawcy, z
których usług korzystamy przy świadczeniu zamówionych przez użytkownika usług
i realizacji zamówień.
5.1 H88 S.A. z siedzibą na ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska –
która jest hostingodawcą
5.2 MailerLite – w celu korzystania z systemu do wysyłki wiadomości email,
newsleterów, w którym przetwarzane są dane osobowe użytkowników, jeśli
zapiszesz się do newsletera
5.3 wFirma – w celu zarejestrowania transakcji, wystawienia dokumentu
księgowego, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby
wystawienia faktur
6. Dane podane w formularzach nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
Zapewniamy o podjęciu wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych

osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane są
odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich nieupoważnionych
do tego.
Kontakt
poprzez
FORMULARZ
KONTAKTOWY
NA
STRONIE.
Na
stronie
www.agnieszkajarzebowska.com znajduje się formularz kontaktowy, który umożliwia
wysłanie bezpośrednio ze strony wiadomości do właściciela strony. Kontaktując się w ten
sposób użytkownik przekazuje w sposób dobrowolny swój adres email jako adres
nadawcy wiadomości. W treści wysyłanej wiadomości użytkownik może podać
dobrowolnie inne dane osobowe. Podanie adresu emial jest dobrowolne ale niezbędne
aby skutecznie skontaktować się z właścicielem strony.
Dane podane poprzez FORMUARZ KONTAKTOWY są przetwarzane w celu kontaktu z
użytkownikiem (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda
użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu). Podstawą prawną przetwarzania po
zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na
potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji emailowej z użytkownikiem może podlegać archiwizacji i nie określa
się czasu jej usunięcie. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do historii
korespondencji, jaką prowadził z właścicielem strony (jeżeli podlegała archiwizacji), jak
również domagania się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi
na nadrzędny interes właściciela strony, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze
strony użytkownika.
Komentarze. Na stronie www.agnieszkajarzebowska.com jest możliwość dodawania
komentarzy. Zostawiając komentarz użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia
formularza i podanie adresu email oraz imienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by opublikować komentarz.
System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite
300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich
danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez
użytkownika regulaminu świadczenia usług przez Disqus.
Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu
opublikowania komentarza, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
W każdej chwili użytkownik może sprostować dane przypisane do komentarza, jak
również zażądać ich usunięcia. Użytkownikowi przysługuje
również prawo do
przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz
realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.
ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o użytkownikach strony www.agnieszkajarzebowska.com są przetwarzane z
zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników są
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator danych osobowych
zabezpiecza je poprzez ustalenie hasła dostępu do baz danych, każdorazowe
wylogowywanie się z serwisów przechowujących dane osobowe.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Na stronie www.agnieszkajarzebowska.com
nie są zbierane w sposób
automatyczny żadne informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są
do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te



5.

6.

7.
8.

9.

pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
Na stronie www.agnieszkajarzebowska.com stosowane są dwa 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.
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).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą
być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu
partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w
menu przeglądarki internetowej.

