
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

1. Administratorem Pani / Pana danych jest PPUH "Arkadia" Aleksandra Szołdra, ul. Tartaczna
7, 43-436 Górki Wielkie, NIP: 548-208-61-77, REGON: 520093275. W sprawach związanych z
przetwarzaniem  i  ochroną  danych  osobowych  można  pisać  na  adres  e-mail:
arkadiadyble@gmail.com
Kontakt  we wskazanych sprawach możliwy jest  także  w postaci  tradycyjnej  korespondencji  na
adres  administratora  z  dopiskiem:  „Ochrona  Danych  Osobowych”  oraz  osobiście  pod  adresem
PPUH "Arkadia" Aleksandra Szołdra, ul. Tartaczna 7

2.  Podstawą prawną i celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez Administratora
jest: 1.) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana
zgody w celu przesyłania Pani/Panu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta email,
wiadomość sms, mms), przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon,
komputer) treści marketingowych, w tym informacji handlowych o PPUH "Arkadia" Aleksandra
Szołdra, jej  usługach,  organizowanych  wydarzeniach.  2.)  Art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO,  tj.:  –
przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania
umowy, jeśli zawarta została z Panem/ Panią umowa dotycząca współpracy bądź, 3.) Art. 6 ust. 1
lit.  c)  RODO, tj.:  – przetwarzanie danych odbywa się  ze względu na konieczność wypełnienia
obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze,  tj.:  w  celu  realizacji  obowiązków
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i zakresu
rachunkowości; 4.) Art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania,  dostarczaniu
treści informacyjnych na temat swojej  działalności,  oraz oferowanych przez siebie  produktów i
usług na żądanie zainteresowanych osób, 5.) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych
odbywa się ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz w
celu poprawy świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych usług; 6.) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający
na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,

3.  Przysługuje  Pani  /  Panu  prawo  żądania  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  jak  również  prawo do  przenoszenia  danych  osobowych.
Przysługuje ponadto Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w
przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Jeżeli dane
osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą ma
prawo  w dowolnym momencie  wnieść  sprzeciw  wobec  przetwarzania  dotyczących  jej  danych
osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie
jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4. Pani / Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

5. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko
tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan
skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pan /  Pani zgodę. Okres przetwarzania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami.



6. Pani  /  Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  naszym  parterom  handlowym,  w
szczególności  dostawcom  rozwiązań  informatycznych,  graficznych,  projektowych  podmiotom
świadczącym  ma  naszą  rzecz  usługi  księgowe,  prawne,  kurierskie  lub  pocztowe  wyłącznie  w
związku z realizacją naszych celów.

7. Jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez
Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej  wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić
poprzez przesłanie informacji na nasz adres email podany w pkt 1 powyżej lub pisemnie na adres
Administratora.

8. Mają Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,  którym jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznają  Państwo,  iż
przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  narusza  przepisy  ustawy z  dnia  10  maja  2018  r.  o
ochronie  danych  osobowych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1000)  lub  przepisy
Rozporządzenia 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

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)

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie będzie stosowane od
dnia 25 maja 2018 r.

Treść można pobrać z: https://uodo.gov.pl/pl/404/224

 



„COOKIES”
1. Administratorem danych osobowych jest jest PPUH "Arkadia" Aleksandra Szołdra, ul. Tartaczna
7, 43-436 Górki Wielkie, NIP: 548-208-61-77, REGON: 520093275.

2. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności
są  to  pliki  tekstowe,  zawierające  nazwę  strony  internetowej,  z  której  pochodzą,  czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.

4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.
Operator wykorzystuje te pliki  do: możliwości logowania i  utrzymywania sesji  użytkownika na
każdej kolejnej stronie serwisu, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych
preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego
preferencjami wyświetlić stronę do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości
identyfikacji użytkownika.

5.  Pliki  cookies  wykorzystywane  przez  partnerów  operatora  strony  internetowej,  w  tym  w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie  i  stale  sprawdzamy ich  zgodność  z  odpowiednimi  aktami  prawnymi –  ustawą  o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego
rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać
zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w
ustawieniach  przeglądarki  internetowej  bądź  informować  o  ich  każdorazowym  przesłaniu  na
urządzenia użytkownika.

8.  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.


