POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Z tego dokumentu dowiesz się o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz
wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze
strony dawidszajrych.com i usług online szajrych.com.
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Klientów szajrych.com
Administratorem Danych osobowych Klientów jest szajrych.com Dawid Szajrych, 91-117 Łódź,
Traktorowa 45/68 NIP:7262579772 REGON: 362407528

§ 1. Definicje
Poniżej znajdziesz wytłumaczenie podstawowych pojęd znajdujących się w polityce
prywatności:
Administrator – szajrych.com Dawid Szajrych, 91-117 Łódź, Traktorowa 45/68 NIP:7262579772
REGON: 362407528

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik
korzysta ze Strony.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
za pośrednictwem Strony.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://dawidszajrych.com/
Użytkownik – oznacza klienta, czyli każdy podmiot na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą byd świadczone usługi drogą elektroniczną.

§2. Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywad swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą
formularza kontaktowego dostępnego na Stronie
2. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Administrator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia konkretnych
działao w ramach formularza kontaktowego do przetwarzania danych osobowych
Użytkownika w celu wysłania odpowiedzi na zapytanie
4. Administrator gwarantuję poufnośd wszelkich przekazanych danych osobowych oraz
informuję, że nie udostępnia przekazanych danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, poprzez zapewnienie im
bezpieczeostwa zgodnie z Rozporządzeniem 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, RODO, GDPR).
6. Dane osobowe, które podaje Użytkownik są przechowywane przez okres niezbędny
do udzielenia odpowiedzi i archiwizacji korespondencji.
7. Będąc Użytkownikiem Strony masz prawo do:
o żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania,
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
o przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania,
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora.
8. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym
t.j. firma hostingowa.

§ 3. Kontakt za pośrednictwem formularza
1. Kontaktując się z szajrych.com za pomocą formularza kontaktowego znajdujących się
na stronie https://dawidszajrych.com/ w sposób naturalny Użytkownik przekazuje
Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz imię i
nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzed również inne
dane osobowe.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda
Użytkownika wynikająca z zainicjowania z szajrych.com.
3. Dane osobowe Użytkownika przekazywane szajrych.com w ramach kontaktu
przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treśd korespondencji może
podlegad archiwizacji.

§ 4. Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na urządzeniu koocowym Użytkownika (np. komputerze,
tablecie, smartfonie). Cookies mogą byd odczytywane przez system
teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu koocowym Użytkownika, a
następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości;
o marketingowych (remarketing)
o określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
o zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Istnieje możliwośd takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika,
która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu koocowym
Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może byd
utrudnione.
4. Pliki cookies mogą byd przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez
Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach
systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu
oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które
pomagają zrozumied, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ̨ z
niej, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu
za pomocą ̨ serwisów społecznościowych Facebook .com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedziba ̨ w
Irlandii).

§ 5. Inne technologie
1. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane
przez Użytkownika w ramach Strony:
o kod śledzenia Google Analitycs– w celu analizy statystyk Strony

§ 6. Logi serwera
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytao do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
Stroną, a ich zawartośd nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.

