Definicje
1.1. Administrator albo Niewieścin –Niewieścin sp. z o.o, adres: Niewieścin 8, 86-120 Pruszcz
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym –
jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika - IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych
technologii.
1.3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – 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).
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://xn-niewiecin-01b.pl/, aplikacje mobilne lub aplikacje webowe.
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności Serwisu.

Polityka prywatności
Kim jesteśmy
Informacje Ogólne
Adres naszej strony internetowej to: https://xn--niewiecin-01b.pl/
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem wszelkich nieanonimowych
formularzy w serwisie https://xn--niewiecin-01b.pl/.
2.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Firma Niewieścin sp. z o.o z siedzibą w Niewieścinie, adres: Niewieścin 8, 86-120
Pruszcz.

3.

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.

4.

Dane Osobowe przetwarzane są 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.

5.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania
swoich danych w dowolnym momencie.

8.

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.

9.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
przez serwis https://xn--niewiecin-01b.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je
zbieramy
1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, wystawienia
opinii.
2. Przetwarzanie danych następuje po zaakceptowaniu regulaminu prywatności,
zaakceptowaniu informacji o ochronie danych osobowych RODO, oraz regulaminu serwisu.
3. Adres e-mail może zostać wykorzystany do przesyłania treści marketingowych za zgodą
odwiedzającego/ kupującego. Zgoda następuje poprzez akceptacje niniejszego regulaminu,
oraz RODO.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś
unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i
odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe
Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi
kontaktu informacyjnego.

Polityka plików ,,cookies”

Polityka plików ,,cookies”
Polityka plików “cookies” serwisu: https://xn--niewiecin-01b.pl/
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

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.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator
wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie
serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce
prywatności.
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.
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.
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).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

•
•
•
•
6.

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari:
www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

DODATKOWY OPIS

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej
nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas
pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te
ciasteczka wygasają po roku.
Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby
sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych
danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich
informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch
dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie
po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną
usunięte.
Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane
dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po
prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.).
Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik
odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe,
zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem,
włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i
jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane
Jeśli zostawisz komentarz/ wystawisz opinię, jego treść i metadane będą przechowywane
przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne
komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Opinie i dane osobowe podane przy jej wystawieniu są przechowywane na czas nieokreślony
i służą tylko i wyłącznie w celu przeprowadzania badań marketingowych. Opinie mogą zostać
przekazane podmiotom zewnętrznym w formie anonimowej.

Jakie masz prawa do swoich danych
Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, wystawiłeś opinię,
zapisałeś się do newslettera możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym
kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych
dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich
danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy
zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane
Komentarze i formularz newslettera gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej
usługi wykrywania spamu.

Jak chronimy twoje dane?
Strona jest zabezpieczona. Posiadamy certyfikat SSL.
Dowiedz się więcej:
https://support.google.com/chrome/answer/95617?
visit_id=637373266188314578-261974601&p=ui_security_indicator&rd=1

