
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych 
przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu studiopoligrafia@wp.pl.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 
Danych Osobowych (RODO), jest Studio Poligrafia Eryk Grześkowiak, Magdalena Grześkowiak 
z siedzibą w Wysogotowie, ul. Batorowska 6, nr NIP 7810013788 , nr REGON 630140638. Termin „RODO” 
oznacza 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 swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący 
sposób:
 – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje, które posłużą nam jedynie do udziele-
nia informacji zwrotnej 

 – poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. 
bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

3. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie studiopoligrafia.pl są traktowane jako poufne i nie 
są widoczne dla osób nieuprawnionych. Są one przetwarzane:
 – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 – zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 – w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej ro-
związania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

 – na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa 
upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba 
ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym mo-
mencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Administrator strony nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym 
na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć 
rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych 
oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób 
widoczny i zrozumiały.

7. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozy-
cji. Osoba kontaktowa: Eryk Grześkowiak (właściciel), nr tel. 505 057 542.



PLIKI “COOKIES“

1. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie 
komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpozna-
je rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji 
w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej 
odwiedzonych witryn.  

2. Poprzez piki “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. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze strony. Operator wykorzystuje te 
pliki do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby 
usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 
Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, 
które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

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

5. 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 ustawie- 
niach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia 
użytkownika.

6. 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).


