POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
SERWISU WSZYSTKOCONASKRECI.PL

Droga Użytkowniczko / Drogi Użytkowniku,
chronimy prywatność osób, których dane przetwarzamy, a w szczególności Twoje dane osobowe.
Poniżej znajdziesz informacje o tym w jakich celach je przetwarzamy oraz jakie prawa Ci przysługują.
Zapoznaj się z nimi, jeśli będziesz miała/-ł dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z nami.
I. Dane osobowe
1. Kto jest administratorem?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Mariusz Reczyński, prowadzący działalność
gospodarczą pod ﬁrmą BFS Mariusz Reczyński, z siedzibą w: ul. 9 Maja 14/6, 70-136 Szczecin,
NIP: 8522159293. Możesz również uzyskać z nami kontakt pod numerem telefonu: +48 668 147 142
lub pod adresem e-mail: hello@wszytskoconaskreci.pl
2. Dlaczego, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?
A. NewsleBer
Jeżeli chcesz zapisać się na newsleber, musisz przekazać nam swoje imię oraz adres e-mail za
pośrednictwem formularza „Zapisz się na newsleber”. Dane przekazane nam podczas zapisu na
newsleber wykorzystujemy w celu przesyłania Ci newslebera i zwracania się do Ciebie po imieniu,
a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas
zapisu na newsleber. Zakres tematyczny newslebera dotyczy informacji o najnowszych odcinkach
podcastu, imprezach oraz wydarzeniach, w których bierzemy udział, lub jesteśmy organizatorami albo
współorganizatorami.
Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego plahormy internetowej Mailchimp,
prowadzonej przez The Rocket Science Group LLC, ﬁrmę z siedzibą w stanie Georgia w Stanach
Zjednoczonych.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslebera, chyba że wcześniej zrezygnujesz
z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsleberowej, jak również zażądać
ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslebera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia
danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania newslebera możesz odwołać swoją zgodę w każdej
chwili, klikając link „Anuluj subskrypcję”, umieszczony w każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się
z nami bezpośrednio pod adresem e-mail: hello@wszystkoconaskreci.pl
B. Kontakt
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam
swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć
również inne swoje dane osobowe. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale
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część z nich może być niezbędna, aby nawiązać kontakt.
Twoje dane osobowe w tym przypadku przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu z Tobą,
a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania
kontaktu z nami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych po zakończeniu kontaktu jest
prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby
wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów,
z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, tj.:
• ﬁrma hospngowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
• dostawca systemu mailingowego – w celu korzystania z plahormy Mailchimp.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez
przepisy prawa. Z uwagi na korzystanie z systemu Mailchimp, Twoje dane mogą być przekazywane do
Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
Nie obawiaj się, dostawca systemu Mailchimp przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób
gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
4. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych oraz jak możesz z nich skorzystać?
Zgodnie z RODO - masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne,
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane
niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz
zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwesponujesz
prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lut. f RODO – możesz również
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania
danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres hello@wszystkoconaskreci.pl
• telefonicznie dzwoniąc na numer +48 668 147 142
• pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej.
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona 2 z 3

Wersja 01_062019. Data publikacji 27 czerwca 2019 roku.

II. Pliki cookies
Cookies (‘ciasteczka’) to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika
poprzez przeglądarkę, z której korzystasz. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Używamy plików cookies do przechowywania preferencji odwiedzających użytkowników, rozpoznawania
urządzenia przy ponownym połączeniu, śledzenia ścieżki odwiedzonych przed użytkownika podstron,
dostarczenia usług dostosowanych do danego użytkownika oraz analizowania i polepszenia komfortu
używania strony.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te
mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim
urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
III. Google AnalyDcs
Nasza strona (serwis) może wykorzystywać popularne narzędzie w postaci Google Analypcs, które służy do
analityki internetowej i pomaga właścicielom witryn dowiedzieć się, jak użytkownicy korzystają z ich
serwisów. Użytkownicy Google Analypcs mają wgląd w najróżniejsze raporty dotyczące sposobu
zachowywania się użytkowników odwiedzających ich witryny, dzięki czemu mogą je udoskonalać. Usługa
Google Analypcs gromadzi anonimowe informacje, tj. odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez
identyﬁkowania poszczególnych Użytkowników.
Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analypcs korzysta z własnych plików cookies do śledzenia
działań użytkowników serwisu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących
odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w serwisie i z jakiej witryny traﬁł na bieżącą stronę
internetową. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookies pomiędzy domenami.
Każdemu urządzeniu przypisany jest unikatowy numer, nazywany adresem protokołu internetowego (ang.
Internet protocol, IP). Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od
krajów, adres IP może często służyć do identyﬁkacji państwa, województwa (stanu) i miasta, z którego dany
komputer łączy się z Internetem. Usługa Google Analypcs rejestruje adresy IP użytkowników stron
internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby
odwiedzające ich serwisy. Metoda ta nosi nazwę geolokalizacji IP.
Usługa Google Analypcs nie podaje swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Ponadto korzystając z metody
noszącej nazwę maskowania adresów IP, właściciele witryn, którzy korzystają z usługi Google Analypcs, mają
możliwość nakazania narzędziu Google Analypcs, aby używało do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie
jego całości. Niezależnie od korzystania z usługi Google Analypcs właściciele witryn i tak mają dostęp do
adresów IP użytkowników swoich serwisów.
Każdy użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google
Analypcs pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: hbps://
tools.google.com/dlpage/gaoptout
Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są
pod adresem: hbps://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
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