
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
Szanowny Użytkowniku,  

 

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dokonaliśmy zmian w stosowanej 

przez nas Polityce Prywatności. 

Niniejszy dokument określa zasady na jakich są przetwarzane i chronione dane osobowe osób 

korzystających z serwisu https://salonreklamy.pl (dalej: „Serwis”). 

Polityka prywatności opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu, sposób 

ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także 

opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w tym celu 

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu ochrony 

udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem zakupów.  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Aneta Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Salon Reklamy” z siedzibą w 
Bolechowicach, ul. Zielona 15, 32-082 Bolechowice, NIP: 8722110133, REGON: 120213556. 

 

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
 
1. Umowa 

W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na 
Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji lub przedstawienie 

oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

podjęcia działań na Pana/Pani żądanie. W przypadku nie zawarcia umowy po tym okresie dane zostaną 

usunięte, natomiast w przypadku zawarcia umowy będą w dalszym ciągu przetwarzane do momentu 

wykonania umowy oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b 

oraz f RODO). 

W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane będą przetwarzane: 



• w celu jej zawarcia i wykonania (m.in. kontaktu w związku z jej wykonywaniem, 

potwierdzeniem płatności, udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o 

realizacji zamówień) i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w 

sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• w celu realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta (podstawa 

z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

• w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków 

podatkowych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, RODO, wystawiania faktur VAT, 

rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 

• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji, 

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, 

• w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest 

marketing bezpośredni własnych produktów i usług,  

• w celu dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam na 

podstawie Pana/Pani zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z 

art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO), którym jest dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych 

ofert podstawie Pana/Pani aktywności. 

2. Informacje handlowe  

Jeżeli wyraził Pan/Pani na to zgodę Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania 
informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert na podstawie Pana/Pani 

zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni 

własnych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO). 

3. Formularz kontaktowy 

Przetwarzamy podane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym dane w celu realizacji obsługi 
zgłoszenia oraz odpowiedzi na pytanie, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest kontakt z Klientami i udzielanie im odpowiedzi na 

pytania.  



4. Prowadzenie korespondencji tradycyjnej oraz za pośrednictwem e-mail 

W przypadku kierowania przez Pana/Panią do Administratora korespondencji e-mail bądź tradycyjnej, 

która nie jest związana ze świadczeniem usług bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe w niej 

zawarte są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego w korespondencji zapytania.  

Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji oraz obsługi żądań i zapytań w związku z 

wykonywaną działalnością gospodarczą. Podanie danych osobowych niezbędnych do obsługi żądania 

jest obowiązkowe. 

5. Kontakt telefoniczny 

W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane ze 

świadczeniem usług na Pana/Pani rzecz bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe przekazane 

przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego zapytania.  

Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością 

gospodarczą. Administrator może żądać podania przez Pana/Panią danych niezbędnych do obsługi 

żądania, wówczas podanie takich danych jest obowiązkowe do obsługi żądania. 

6. Kontakt pracowników Kontrahenta, Klienta lub osoby trzeciej 

W przypadku, kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami telefonicznie lub mailowo w związku z zawartą z 

Pana/Pani pracodawcą umową lub czynnościami podejmowanymi na jego żądanie przed zawarciem 

umowy - uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy oraz 
podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

a także w celu dochodzenia, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z nami w innej sprawie niż zawarta umowa, przykładowo w celu 

uzyskania informacji o organizowanych wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach lub działalności 

statutowej, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania 
sprawy, z którą się do nas Pan/Pan zwraca. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7. Utworzenie konta w serwisie, poprzez rejestrację użytkownika 

W przypadku założenia indywidualnego konta na stronie internetowej, osoby zakładające konto w 

Serwisie musza podać w formularzu rejestracyjnym dane niezbędne do utworzenia i obsługi konta 

(adres e-mail, login oraz hasło, numer telefonu). Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest 

wymagane w celu założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi, rozwiązywania 

problemów technicznych, kontaktowania się w celu związanych ze świadczeniem usług natomiast ich 



niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz 

obsługi. Dodatkowo podczas zakładania konta Użytkownik może podać imię i nazwisko, które również 

będą przetwarzane w powyższych celach. Podanie tych danych nie jest jednak niezbędne do utworzenia 

konta. Po utworzeniu konta w serwisie Użytkownik ma również możliwość dodania adresu czyli podania 

dodatkowych danych, np. imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu. Podane dane są przetwarzane w celu 

ułatwienia korzystania z konta oraz ze składania zamówień za jego pośrednictwem, tworzenia własnego 

profilu.  

Podstawą przetwarzania danych osoby dokonującej rejestracji w Serwisie, a także tych podanych 

później podczas korzystania z konta jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o 

świadczenie usług drogą elektroniczną oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą 

przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

Ponadto powyższe dane są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub 

obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) który polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. 

Dane osobowe podane podczas rejestracji, a także później podczas tworzenia profilu są przetwarzane 

do momentu wykonania umowy, czyli usunięcia przez Użytkownika konta w serwisie lub realizacji 

żądania jego usunięcia przez Administratora. Dane podane po utworzeniu konta, czyli np. dane 

teleadresowe, są przetwarzane do momentu ich usunięcia. 

8. Pozostałe podstawy przetwarzania  

Pana/Pani dane mogą być również przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych badaniu 
satysfakcji klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

Jeżeli jest Pan/Pani członkiem organów Administratora, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu 
wykonywania kodeksowych i statutowych praw i obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu prawidłowego funkcjonowania spółki na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym 

jest prawidłowe funkcjonowanie spółki. 

 

 

ODBIORCY DANYCH 

 

1. Powierzenia przetwarzania danych i udostępnianie danych 

Pana/Pani osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu w 

szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące 

procesy niezbędne do przesyłania powiadomień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i 

marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności, 



Administrator udostępni również Pana/Pani dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący 

na nim obowiązek.  

Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe stronom transakcji, które zawierane są za 

pośrednictwem Serwisu. Podmioty, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od 

Administratora danych osobowych użytkowników portalu, są zobowiązani spełnić wobec tych 

użytkowników wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić 

realizację przysługujących uprawnień na gruncie RODO. 

Administrator może udostępniać dane przechowywane w plikach cookies Zaufanym Partnerom, w celu 

lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla, poprawy ogólnej jakości i efektywności 

świadczonych usług wymienione podmioty. Udostępnianie danych przechowywanych w plikach cookies 

jest zależne od zgody Użytkownika. Odbiorcą informacji przechowywanych w plikach cookies jest 

dostawca usług hostingowych obsługujący portal internetowy.  

2. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Administrator może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego, czyli 

poza Europejski Obszar Gospodarczy i przesłać je do podmiotów zewnętrznych współpracujących z 

Administratora działających w imieniu Administratora w celach wyżej opisanych.  

Administrator może również przechowywać dane osobowe w miejscu, które podlega innej jurysdykcji 

niż miejsce twojego pobytu lub siedziby. 

Ponadto część z naszych Zaufanych Partnerów może przechowywać dane użytkowników serwisu poza 

terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

Do przekazania danych poza terytorium EOG np. do USA, dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot 

spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych określony przez Europejską Radę 

Ochrony Danych Osobowych (UODO). Oznacza to, że Twoje dane mogą być przekazywane tylko takim 

podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez Europejską Radę Ochrony Danych 

Osobowych regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych 

odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej. Do takiego przekazania danych dochodzi 

jedynie wówczas, gdy z podmiotem otrzymującym dane zawarto umowę zawierającą standardowe 

klauzule umowne wymagające określonego stopnia ochrony danych osobowych.  

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  
 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej 

stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Nigdy nie 

będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. 

Stosownie do tego informujemy, że: 



1) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres 

przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Pana/Panią,  

2) w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe pozyskane na podstawie 

Pana/Pani żądania do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy lub innych 

określonych działań, okres przetwarzania trwa przez czas niezbędny do podjęcia działań na 

Pana/Pani żądanie, 

3) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, gdy jest to konieczne do wykonania 

umowy, okres przetwarzania trwa do momentu, kiedy ustanie możliwość́ dochodzenia roszczeń́ 

związanych z umową przez którąkolwiek ze stron, 

4) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu 

administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres 

przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane 

dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami 

prawa przysługuje,  

5) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na 

obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy. 

 

PANA/PANI UPRAWNIENIA 
 
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, 

możesz zażądać, abyśmy je usunęli. 

d) ograniczenia przetwarzania danych 

Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 

wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, 

jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je 

bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, bo są Panu/Pani potrzebne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią 

sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 

Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego 

prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 



Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż 

marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. 

Powinien Pan/Pani wtedy wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani 

zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy 

przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania 

przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też że Pana/Pani dane 

są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f) prawo do przenoszenia danych: 

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pana/Pani 

dotyczące, które nam Pan/Pani dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może 

Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może 

Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, 

które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej 

wycofaniem. 

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. 

 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć 

w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej bądź e-mail z wykorzystaniem następujących danych:  

Aneta Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Salon Reklamy” z siedzibą w 
Bolechowicach, ul. Zielona 15, 32-082 Bolechowice, NIP: 8722110133, REGON: 120213556, 
e-mail: biuro@salonreklamy.pl; 
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00). 

 

DOBROWOLOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOBOWYCH 

Podanie danych w związku z obsługą żądania i zgłoszonego zapytania, przedstawionych telefonicznie, 

za pomocą korespondencji tradycyjnej lub korespondencji e-mail, jest niezbędne do obsługi pytania i 



odpowiedzi na nie oraz rozwiązania sprawy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

przesłania odpowiedzi lub załatwienia sprawy.  

W przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami w celu zadanie pytania lub wskazania sprawy do 

rozwiązania podanie przez Pana/Pani danych umożliwiających kontakt zwrotny jest dobrowolne, jednak 

konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania przedstawionej sprawy.  

Podanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest niezbędne do obsługi 

pytania i odpowiedzi na nie, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania 

zapytania.  

Podanie danych w związku z zawarciem, realizacją i wykonaniem umowy jest dobrowolne, ale 

konieczne do właściwej realizacji usługi i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych 

będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem. 

Możemy również żądać podania przez Pana/Pani danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania 

ciążących na nas obowiązków prawnych. Wówczas podanie danych jest obowiązkowe. 

Podanie danych niezbędnych do wysłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług, 

promocji oraz ofert jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania takich informacji. Ich niepodanie 

uniemożliwia przesłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert. 

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu 

sprzedażowego, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych 

lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii 

profilowania i wskazujemy, że na potrzeby profilowania: nie przetwarzamy żadnych danych szczególnie 

chronionych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies, profilujemy w celu 

analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych 

Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub 

produktach do tych preferencji. Profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty 

marketingowej do ww. preferencji. Profilowanie pozwala nam także na udzielenie odpowiedniego 

rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i 

opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby 

Nasi Partnerzy mogą korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu 

przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do 

analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania. Stosowanie 

procesu profilowania umożliwia naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację 

prezentowanych Ci reklam. W tym procesie są wykorzystywane pliki Cookie naszych Partnerów, a więc 



takie przetwarzanie wymaga Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili odwołać na naszej stronie też 

na stronach naszych Partnerów. 

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Serwis internetowy www.salonreklamy.pl wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepsze 

doświadczenia związane z korzystaniem z niej 

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby 

odwiedzającej nasz Serwis (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). 

Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów 

korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu.  

W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje 

dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów 

dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, 

liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści. 

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. 

Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) 

oraz “stałe” (persistent cookies).  

Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej).  

“Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Obok plików cookies, Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez 

administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte 

w logach mogą obejmować: adres IP, rodzaj platformy, rodzaj przeglądarki internetowej 

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. 

Zgoda na wykorzystanie plików cookies 



Zapisywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników zależy wyłącznie od jego woli. 

Oznacza to, że kiedy wyrazisz zgodę na zapisywanie plików cookies, pliki te mogą być czasowo 

przechowywane w przeznaczonej do tego przestrzeni oraz odczytane przez ich dostawcę. Realizacja 

poniższych celów jest także uzasadniona prawnie uzasadnionym interesem Administratora 

polegającym na zapewnieniu dostępu do Serwisu oraz świadczenia usług na jak najwyższym poziomie 

(art. 6 ust.1  lit. f RODO). 

W jakim celu używamy plików Cookies? 

Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych, prezentacji i personalizacji treści Serwisu, 

obsługi formularzy, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, zapewnienia 

prawidłowego działania Serwisu oraz jego funkcjonalności, marketingu własnych produktów i usług. 

Pliki Cookies są także wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, 

analitycznych i marketingowych. 

 

Podstawą gromadzenia informacji o Użytkownikach Serwisu jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na marketingu jego produktów i usług, prowadzeniu analiz statystycznych 

oraz analitycznych, zapewnienie świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

 

Dane osobowe 
Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje 

przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi 

informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane 

osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu 

wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są 

zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

 

Pliki Cookies podmiotów trzecich 
Korzystając z naszych stron internetowych możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od 

współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, Twitter, a 

także od firm realizujących na naszych stronach kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. 

Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych 

podmiotów trzecich.  

 

Zmiana ustawień dotyczących cookies 

Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze 

lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci - domyślnie pozwalają na umieszczanie plików 

cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach 

odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na 

korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu 



zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć 

zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator 

informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich 

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale 

pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach: 

• w przeglądarce Chrome 

• w przeglądarce Firefox 

• w przęglądarce Internet Explorer 

• w przeglądarce Opera 

• w przeglądarce Safari 

Dodatkowe informacje 

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom 

bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną 

przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby 

przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik 

zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, 

jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem 

uzyskania informacji na ten temat. 

 

 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH5042
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