
# 22: Czy ta polityka prywatno ci mo e podlega  zmianom?

Tak, mo emy modyfikowa  t  polityk  prywatno ci, w szczególno ci ze wzgl du na zmiany technologiczne po
stronie naszego serwisu oraz zmiany przepisów prawa. Je eli jeste  zarejestrowanym u ytkownikiem serwisu, o
ka dej zmianie polityki prywatno ci otrzymasz wiadomo .

Niniejsza tre  Polityki Prywatno ci obowi zuje od 2022-12-01

Za cznik nr 1 - cele przetwarzania danych osobowych

Cel
przetwarzania

Podstawa
prawna

przetwarzania

Kategorie
przetwarzanych

danych

Okres
przechowywania

danych

ród o
pozyskania

danych

Obs uga konta
u ytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. b
RODO  zawarcie i
wykonanie umowy
o wiadczenie
us ugi drog
elektroniczn  w
postaci konta
u ytkownika

Dane
identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.

Do czasu usuni cia
konta u ytkownika.

Formularz
rejestracji konta
u ytkownika.

Obs uga
zamówienia

Art. 6 ust. 1 lit. b
RODO  zawarcie i
wykonanie umowy
zawieranej w
wyniku z o enia
zamówienia.

Dane
identyfikacyjne.
Dane
kontaktowe.Szczegó y
zamówienia.

Do czasu up ywu
terminu
przedawnienia
roszcze
zwi zanych z
umow  zawart  w
wyniku z o enia
zamówienia (z
uwagi na odr bny
cel archiwizacyjny
wymieniony
poni ej).

Formularz
zamówienia.

Obs uga
reklamacji

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadniony
interes
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
obs udze
procedury
reklamacyjnej.

Dane
identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Szczegó y reklamacji.

Do czasu up ywu
terminu
przedawnienia
roszcze
zwi zanych z
r kojmi  za wady.

Reklamacja.



Cel
przetwarzania

Podstawaprawna
przetwarzania

Kategorie
przetwarzanych

danych

Okres
przechowywania

danych

ród o
pozyskania

danych

Obs uga
odst pienia od
umowy

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadnionyinteres
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
obs udzeprocedury
odst pienia od
umowy.

Daneidentyfikacyjne.
Dane kontaktowe.

Do czasu up ywu
terminu, przez jaki
przepisy prawa
nakazuj
przechowywa
dokumentacj
ksi gow
(o wiadczenie o
odst pieniu od
umowy jest do niej
w czane).

O wiadczenie o
odst pieniu od
umowy.

Ksi gowo

Art. 6 ust. 1 lit. c w
zw. z w a ciwymi
przepisami prawa
podatkowego 
realizacja
obowi zków
podatkowych.

Dane
identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Szczegó y faktur.

Do czasu up ywu
terminu, przez jaki
przepisy prawa
nakazuj
przechowywa
dokumentacj
ksi gow .

Formularz
zamówienia lub
formularz
odst pienia od
umowy.

Archiwum

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadniony
interes
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
ustaleniu, obronie
lub dochodzeniu
roszcze
zwi zanych z
umow  zawieran
w wyniku z o enia
zamówienia.

Dane
identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Szczegó y
zamówienia.

Do czasu up ywu
terminu
przedawnienia
roszcze
zwi zanych z
umow  zawart  w
wyniku z o enia
zamówienia.

Formularz
zamówienia.

Obs uga
newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadniony
interes
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
wysy ce
wiadomo ci po
odebraniu
uprzedniej zgody
na otrzymywanie
newslettera.

Dane
identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Informacje
statystyczne
zwi zane z
wysy anymi
wiadomo ciami.

Do czasu up ywu
terminu
przedawnienia
roszcze
zwi zanych z
wysy aniem
newslettera.

Formularz zapisu
do newslettera.



Cel
przetwarzania

Podstawaprawna
przetwarzania

Kategorie
przetwarzanych

danych

Okres
przechowywania

danych

ród o
pozyskania

danych

Obs uga
komentarzy

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadnionyinteres
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
publikacji
komentarza po
uprzednim jego
przes aniu przez
u ytkownika.

Daneidentyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Szczegó y
komentarza.

Do czasu usuni cia
komentarza.

Formularz dodania
komentarza.

Obs uga
korespondencji

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadniony
interes
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
wymianie
korespondencji z
u ytkownikiem
oraz jej
ewentualnej
archiwizacji.

Dane
identyfikacyjne.
Dane kontaktowe.
Szczegó y
korespondencji.

Niemo liwy do
jednoznacznego
ustalenia. Cz
korespondencji
mo e podlega
bie cemu
usuwaniu, a cz
archiwizacji, je eli
uznamy, e
istnieje potrzeba
jej
przechowywania,
w szczególno ci z
uwagi na
zapewnienie
mo liwo ci
odtworzenia jej
przebiegu w
przysz o ci.

Formularz
kontaktowy.
Przychodz ca
wiadomo .

Obs uga mediów
spo eczno ciowych

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadniony
interes
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
obs udze profilów
w mediach
spo eczno ciowych.

Dane widocznie
publicznie w profilu
u ytkownika w
serwisie
spo eczno ciowym.
Szczegó y interakcji z
u ytkownikiem w
ramach profilów w
mediach
spo eczno ciowych.

Do czasu usuni cia
danych przez
u ytkownika z
serwisu
spo eczno ciowego.

Profile w mediach
spo eczno ciowych.
Tre ci
publikowane przez
u ytkownika w
mediach
spo eczno ciowych.



Cel
przetwarzania

Podstawaprawna
przetwarzania

Kategorie
przetwarzanych

danych

Okres
przechowywania

danych

ród o
pozyskania

danych

Tworzenie grup
odbiorców na
Facebooku

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadnionyinteres
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
tworzeniu grup
odbiorców w
systemie
reklamowym
Facebooka na
podstawie list
u ytkowników, list
zamówie  i list
mailingowych.

Adres e-mail.

Dane osobowe
usuwane przez
Facebooka
niezw ocznie po
zako czeniu
procesu
dopasowania w
ramach tworzenia
grupy odbiorców.
Stworzona grupa
odbiorców nie
zawiera informacji
o charakterze
danych osobowych.

Formularz
rejestracji konta
u ytkownika.
Formularz
zamówienia.
Formularz zapisu
do newslettera.

Analiza i
statystyka

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadniony
interes
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
tworzeniu,
przegl daniu i
analizowaniu
statystyk
zwi zanych z
aktywno ci
u ytkowników na
stronie w celu
wyci gania
wniosków
pozwalaj cych na
pó niejsz
optymalizacj
strony
internetowej.

Informacje
Anonimowe
(szczegó y omówione
w ramach definicji
Informacji
Anonimowych
zawartej w polityce
prywatno ci)

Dane statystyczne
usuwane po
up ywie 24
miesi cy od ich
zebrania.

Kod ledz cy
osadzony na
stronie.



Cel
przetwarzania

Podstawaprawna
przetwarzania

Kategorie
przetwarzanych

danych

Okres
przechowywania

danych

ród o
pozyskania

danych

Marketing w asny

Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO  prawnie
uzasadnionyinteres
realizowany przez
administratora
polegaj cy na
pomiarowaniu i
targetowaniu
reklam w ramach
marketingu
w asnych
produktów lub
us ug.

Informacje
Anonimowe
(szczegó y omówione
w ramach definicji
Informacji
Anonimowych
zawartej w polityce
prywatno ci)

Do czasu
zrealizowania celu
marketingowego.

Kod ledz cy
osadzony na
stronie.

Za cznik nr 2 - wykaz narz dzi zewn trznych

Narz dzie Dostawca Cel wykorzystania Wyja nienia
dostawcy

Ustawienia
dostawcy

Google
Analytics Google LLC

Analiza i statystyka zwi zana z
zachowaniami osób
odwiedzaj cymi stron
internetow .

Zobacz Zobacz

Google Ads Google LLC Pomiarowanie i targetowanie
reklam. Zobacz Zobacz

Hotjar Hotjar Limited

Analiza i statystyka zwi zana z
zachowaniami osób
odwiedzaj cymi stron
internetow .

Zobacz Zobacz

YouTube Google LLC Osadzenie materia ów wideo z
serwisu YouTube. Zobacz Zobacz

Vimeo Vimeo.com, Inc. Osadzenie materia ów wideo z
serwisu Vimeo. Zobacz Brak

Facebook
Pixel

Meta
Platforms, Inc.

Pomiarowanie i targetowanie
reklam. Zobacz Zobacz

MailerLite MailerLite
Limited

Osadzanie form zapisu do
newslettera i mierzenie
efektywno ci tych form.

Zobacz Brak

Microsoft
Clarity

Microsoft
Corporation

Analiza i statystyka zwi zana z
zachowaniami osób
odwiedzaj cymi stron
internetow .

Zobacz Brak
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