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Zasady (polityka) ochrony prywatności 

Niniejsza strona internetowa jest tylko wizytówką mojego portfolio. Niemniej jednak prywatność 
odwiedzających naszą stronę internetową jest dla mnie bardzo ważna i dokładam wszelkich starań, aby 
ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robię z Twoimi danymi osobowymi, jeśli je mi przekażesz. 

Rodzaj zbieranych danych osobowych 
 

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane: 

1. Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem 
naszej strony internetowej, w tym informacje takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, treści 
komunikacyjne i metadane; 

2. Wszelkie inne dane osobowe (np. zdjęcia), które mi przesyłasz. 

Ujawnianie danych osobowych innej osoby 
 

Nie ujawniaj nigdy danych osobowych innej osoby. Gdybyś jednak miał(a) taki zamiar, musisz uzyskać 
zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi 
zasadami. 
 

Korzystanie z Twoich danych osobowych 
 

Dane osobowe przesłane do mnie za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystywane do 
celów określonych w niniejszej polityce. Mogę wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu: 

1. administrowania stroną internetową 

2. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą 
w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji); 

3. zajmowania się zapytaniami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z moją stroną 
internetową; 

4. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom; 

5. innych zastosowań. 

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je lub wykorzystamy w inny 
sposób zgodnie z udzieloną nam licencją. 
Nie będziemy bez Twojej wyraźnej prośby/zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, 
lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, a szczególnie w celach marketingu 
bezpośredniego. 
 

Ujawnianie danych osobowych 
 

Mogę ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim moim pracownikom, przedstawicielom, 
dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych 
„Zasadach ochrony prywatności”. 
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Mogę ujawniać Twoje dane osobowe: 

1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; 

2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi; 

3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie 
informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom); 

4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub 
rozważamy); 

5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego 
organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych. 

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będę 
udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika. 
 

Międzynarodowe transfery danych 

1. Informacje, które gromadzę mogą być przechowywane i przetwarzane 
w każdym z krajów, w którym prowadzę działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w 
celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”. 

2. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na 
stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie mogę 
zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby. 

Zachowywanie danych osobowych 

1. Dane osobowe, które przetwarzam w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż 
jest to konieczne do tego celu lub tych celów. 

2. Niezależnie od innych postanowień, zachowam dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) 
zawierające dane osobowe: 

1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa; 

2. jeśli uważam, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych 
postępowań sądowych;  

3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony moich praw (wliczając w to udostępnienie 
informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom). 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Podejmuję zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, 
nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. 

2. Będę przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz, na bezpiecznych nośnikach danych. 
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3. Jako Użytkownik strony, przyjmujesz do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest 
potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane. 

Zmiany 
 
Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie na stronie ich nowej wersji. 
Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych 
zasadach.  
 

Twoje prawa 
 
Jako Użytkownik strony, może zażądać udostępnienia swoich danych osobowych, które są 
przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z dostarczeniem odpowiedniego dowodu 
tożsamości. 
 
Mogę na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo. Możesz w 
dowolnym momencie poinstruować mnie, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach 
marketingowych. 
 

Strony Internetowe osób trzecich 
 
Strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób lub stron trzecich oraz 
szczegółowe informacje na ich temat. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za politykę 
prywatności i praktyki stron/ osób trzecich. 

 
Aktualizacja informacji 

 
Proszę o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, 
w których posiadaniu jestem. 

 
Ciasteczka (Cookies) 

 
1. Strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i 

cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany 
przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy 
przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być 
„trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez 
przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik 
usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy 
przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji 
identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być 
powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich 

2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. Zablokowanie wszystkich plików 
cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli 
zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony. 

3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie będzie miało 
negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. 
 

Administrator danych osobowych 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Wesołowska, NIP: 728-216-97-12. 


