Polityka prywatności strony internetowej
A. POSTAWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
www.barierki-ogrodzenia.pl jest SAMIS Krzysztof Kądziołka NIP 525-216-71-79 miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul. Paderewskiego 25, 05-800 Pruszków,
adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt.samis@gmail.com, zwany dalej
„Administratorem”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
przetwarzane 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), zwane dalej RODO.
B. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Używając do kontaktu ze mną poczty
elektronicznej (wysyłając mi e-mail) przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy
wiadomości, a w treści tej wiadomości możesz zamieścić inne dane osobowe. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale i niezbędne do nawiązania kontaktu. Twoje dane są
w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikaj z zainicjowania kontaktu ze mną. Podstawą
prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci
archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
2. Jako Administrator przetwarzam dane osobowe użytkowników strony w przypadku zapisania
się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane
osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO.
3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku Newslettera użytkownik
podaje:
a. adres e-mail
b. Imię
4. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane
są przez Administratora:
a. W przypadku w którym podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak
długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o
świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.
b. W przypadku w którym podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie
danych, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez
okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny

nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o
świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.
c. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub
zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas
dostępu, typ systemu operacyjnego.
d. Od użytkowników strony internetowej mogą być także gromadzone dane
nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć
lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną
tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
5. Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie proﬁlowania Użytkowników, na
podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników
skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
C. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotów wspierających
jego działalność, do których należą:
2. hostingodawca, zapewniający m.in. miejsce na swoich serwerach,
3. dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych,
w szczególności Google*.
*W niektórych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie danych Użytkownika
także przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych
Użytkowników zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UEUSA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad
gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z
żądania.
5. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:

6. gromadzi dane osobowe są z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób
nieupoważnionych,
7. wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych
osobowych.
8. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające
jego działalność dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w
trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

D. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
a. Dostęp do danych – art. 15 RODO
b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO
c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO
f.

Sprzeciw – art. 21 RODO

g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość email na adres: kontakt.samis@gmail.com
4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca,
spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
E. PLIKI „COOKIES”
1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez użytkownika.
4. Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu
interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie
korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został
przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej.
Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do
opracowania statystyk korzystania ze strony.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.
7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google), do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze strony
internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o
czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika
gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować
informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
8. Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i
statystycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony
internetowej między innymi takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie
internetowej, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Szczegółowe wyjaśnienia
dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są na:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245/
9. Jak zarządzać plikami cookies?
a. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
b. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach
przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
c. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w
celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z
którego korzysta. Użytkownik strony internetowej może dokonać zmiany ustawień
przeglądarki - np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać
informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.

d. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies może skorzystać z
zakładki pomocy danej przeglądarki.
e. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików
cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej).
10. Niezależnie od plików cookies, strona internetowa przy każdej wizycie Użytkownika
automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki
internetowe, w postaci logów serwera zawierających:
a. adres IP Użytkownika,
b. informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta
Użytkownik,
c. adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku
gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
d. przesłaną ilość danych,
e. datę i czas dostępu.
11. Informacje w logach serwera:
a. mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami
przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji
Użytkowników,
b. nie są ujawniane osobom trzecim,
c. są zapisywane i przechowywane na serwerze,
d. są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania
ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk
przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.
F. ODNOŚNIKI DO INNYCH SERWISÓW WWW
1. strona internetowa może zawierać odnośniki (linki) do innych stron internetowych www.
2. Administrator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności
na innych stronach internetowych i zaleca, aby po przejściu na inną stronę internetową
zapoznać się z obowiązującą na niej polityką prywatności.
G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy
RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

