
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MOJA CONSULTING JAN 

MOŁONIEWICZ 

 

Korzystanie ze strony internetowej https://moja-gastronomia.pl/ oraz sklepu internetowego w 

zakładce Sklep pod tą samą domeną oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i 

Polityki Cookies. 

Podanie danych osobowych  jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. 

Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w serwisie oraz wykonanie 

usługi.  

 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, 

jest firma Moja Consulting Jan Mołoniewicz z siedzibą: ul. Dembego 6/7, 02-796 Warszawa, 

zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej miasta Warszawy pod nr 427688, posiadającą 

numer NIP: 526-174-30-33, właściciel strony internetowej: www.moja-gastronomia.com 

umożliwiającej rejestrację na usługi szkoleniowe oraz doradcze oraz sklepu internetowego: 

www.moja-gastronomia.com/sklep . 

 

Definicje: 

Administrator – Moja Consulting Jan Mołoniewicz z siedzibą: ul. Dembego 6/7, 02-796 Warszawa,  

NIP: 526-174-30-33, 

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej. 

Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa i sklep internetowy znajdujące się pod adresem: 

www.moja-gastronomia.com  

 

Jak się można skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych? 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz 

skontaktować się, wysyłając wiadomość za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dembego 6/7, 02-

796 Warszawa lub mailowo: doradztwo@moja-gastronomia.com 

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych? 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie 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), w szczególności art. 6 tego 

rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych. 

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych? 

Dane osobowe Użytkownika na stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących 

celach i na następujących podstawach prawnych: 

1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę 

Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania 

umowy lub podjęcie działań na żądanie); 
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2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego w przypadku dokonania zamówień w sklepie internetowym lub pozostałych produktów 

i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); 

3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub 

podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); 

4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(obowiązek wynikający z przepisów prawa); 

5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora); 

6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 

7. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony 

interes administratora),  

8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 

administratora); 

9. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu 

faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy 

korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

11. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(zgoda); 

12. zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 

13. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 

uzasadniony interes administratora), 

14. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania 

opinii poprzez ankiety — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), 

15. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z 

Użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), 

16. w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 

administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na 

podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda), 

17. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb 

oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora), 

18. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub 

polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony 

interes administratora), 

19. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora), 



20. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą MoJa Gastronomia- szkolenia, książki, 

doradztwo @janmarekmoloniewicz, i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tego miejsca w 

mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 

administratora).  

 

Czynności przetwarzania danych: 

 Zakupy w sklepie. Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji 

zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, 

numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. 

 Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to 

przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od 

umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, 

numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć 

reklamację lub odstąpić od umowy. 

 Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. W każdej chwili 

możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w 

każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.  

 Kontakt. Kontaktując się z Moja Consulting , w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane 

osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

 Social Media. Obserwując profilowe społecznościowe należące do Moja Consulting Jan 

Mołoniewicz, dodając komentarze itp. sprawiasz, że widzimy Twoje dane osobowe 

zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co dostępne 

jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie 

społecznościowym. Nie kopiujemy danych z profili społecznościowych do naszych baz. 

Przetwarzamy je w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne 

są w ramach tych serwisów społecznościowych. 

 

W jaki sposób zbierane są dane? 

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych 

sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o 

czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej 

wizyty, np. 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 użytkownikach lub do personalizacji 

zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach 

administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści 

marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies 

przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.  

 

Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzanych danych? 

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:  

 prawo dostępu do treści jego danych,  

 prawo do przenoszenia danych,  



 prawo poprawiania danych, 

 prawo sprostowania danych,  

 prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania, 

 prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez 

podstawy prawnej,  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu administratora,  

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

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

że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w 

zakresie ochrony danych.  

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

aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 

21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są 

bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich 

danych osobowych. 

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu 

Twoich danych osobowych Administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych 

osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

 

Czy można cofnąć wyrażoną zgodę? 

 Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie 

cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i 

zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub 

np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Każdorazowo, 

Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania 

wynikające z obowiązków prawnych. 

 

Komu udostępniane są dane osobowe? 

Administrator  może udostępniać zebrane dane osobowe podmiotom wspierającym firmę w 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują 

usługi księgowe lub audytowe.  

Chodzi o następujące podmioty: 

1. hostingodawca – na serwerze przechowywane są dane osobowe, 

2. dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania 

danych osobowych, 

3. dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania 

danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury, 



4. dostawca oprogramowania do organizacji webinarów – w ramach tego oprogramowania 

dochodzi do przetwarzania danych osobowych, jeżeli bierzesz udział w webinarze, 

5. dostawca systemu sklepowego – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania danych, 

gdy składasz zamówienie w sklepie, 

6. dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania – w ramach tego narzędzia dochodzi do 

przetwarzania danych, gdy przesyłasz formularz widoczny na stronie lądowania, 

7. biuro rachunkowe – biuro przetwarza e dane osobowe zawarte na fakturach i innych 

dokumentach księgowych, 

8. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten 

może uzyskiwać dostęp do danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych 

obszarów, w których przetwarzane są dane, 

9. firma kurierska – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza dane 

osobowe, 

10. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć 

dostęp do danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim 

dostępem. 

 

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności 

o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się dane 

osobowe. 

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane 

podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie 

przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury. 

  

Czy dane osobowe są przekazywane do państw trzecich? 

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które 

przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Dostawcy tych 

narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy 

zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy 

Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Z uwagi na korzystanie z usług np. 

Google, Facebook, czy Mailerlite dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych 

Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub 

częściowo).  

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, 

dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: 

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

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

UAB MailerLite: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy 

 

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

znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności 

tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 
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Jak długo będą przechowywane dane?  

Dane osobowe zatrzymane będą tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów 

określonych w tej Polityce Prywatności. Jeżeli nie będziemy już potrzebować danych osobowych do 

dostarczania usług danemu Klientowi, dokonamy ich usunięcia lub anonimizacji.  

 

W szczególności: 1. dane powiązane z daną usługą będziemy przechowywać na czas trwania 

umowy/realizacji danej usługi. Po zrealizowaniu danej usługi, ograniczone dane, które zostały 

zebrane zostaną zachowane przez administratora na następne kilka lat w celu spełnienia celów 

podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;  

2. w celach marketingowych zatrzymamy dane tak długo, jak posiadać będziemy ważną zgodę, w 

razie wycofania zgody usuniemy je bez zbędnych opóźnień oraz nie dłużej niż 7 dni od momentu 

otrzymania żądania zaprzestania przetwarzania danych 

 

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma Moja 

Consulting Jan Mołoniewicz zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je 

zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich 

spełnienia przez organy publiczne. 

 

Profilowanie danych osobowych 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.  

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane osobowe mogą być profilowane, co 

pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika 

(głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na 

sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, 

które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do 

zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi 

podanymi np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, 

zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie. W ramach narzędzi, z których 

korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na identyfikację Użytkownika. 

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny 

wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika. 

 

Pliki cookies  

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: 

 są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu itd.); 

 umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu; 

 nie powodują zmian w ustawieniach używanego urządzenia. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. 

komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny 

(cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). 

Na naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:    

 zapamiętywania informacji o Twojej sesji,  

 statystycznych, 

 udostępniania funkcji Serwisu. 



Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje 

zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących 

od podmiotów trzecich.  

 

Stosowane są następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Serwisu: 

 Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia 

działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.  

Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie 

analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują 

Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook 

Insights).  

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na 

Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, 

zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz 

w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z 

własnymi założeniami i celami.  

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel 

Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie 

swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod 

linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

 Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics 

korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników 

Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na 

bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. 

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach 

korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie 

Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia 

ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. 

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza 

jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.  

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google 

Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy 

tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.  

 Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, LinkedIn. 

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego 

dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. 

Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage 

Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia 

jego treści (postu, artykułu, video itd.).  

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem 

konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal 

Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do 

mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy 

np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich 

przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://support.google.com/analytics#topic=3544906


mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie 

kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony 

akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty 

trzecie w ten sposób.   

 

Zgoda na cookis 

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe 

działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze 

Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, 

możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce 

„pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje.  

 

Logi serwera 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest 

strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują 

m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie 

operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane 

w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są 

wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich 

zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

 


