
W tym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz
wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej
https://lelcia.pl/.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili
możesz skontaktować się ze mną pod adresem: kontakt@lelcia.pl.

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest: Ewelina Budzyńska prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Lelcia – Ewelina Budzyńska, ul. Astronomów 35, 11-100 Lidzbark
Warmiński NIP: 7432029020.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Dokonując zakupu za pośrednictwem bloga, dodając komentarz na blogu, zapisując się do
newslettera, czy po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a
ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione
jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w
szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016
r. zwanym dalej jako RODO.

Uprawnienia
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych:

● prawo dostępu do danych osobowych,
● prawo do sprostowania danych osobowych,
● prawo do usunięcia danych osobowych,
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
● prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
● prawo do przenoszenia danych,
● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

https://lelcia.pl/


● prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli
takową zgodę wyraziłeś.

Bezpieczeństwo
Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam
podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych
przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.

Z KIM DZIELIMY SIĘ DANYMI

ODBIORCY DANYCH
Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z
których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług
czy realizacji zamówień.

1. Nazwa.pl sp. z o.o. ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków KRS:
0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 – w celu
przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki
pocztowej,

2. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z
systemu MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli
zapiszesz się do newslettera,

3. efaktury.org eCOM Krzysztof Książek, Piotrków Trybunalski 97-300, ul.
Dąbrowskiego 17, NIP: 7712255384 – w celu korzystania z systemu do
fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby
wystawienia faktury,

4. Biuro Rachunkowe Bilans ul. Piłsudskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński –
w celu rozliczania faktur,

5. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze
wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać
dostęp do Twoich danych osobowych,

6. podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu na Twoją rzecz
usług prawnych oraz odpowiadać na Twoje wiadomości e-mail.

http://efaktury.org/


Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp, Twoje dane mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem
na amerykańskich serwerach. Nie obawiaj się, Google oraz dostawca systemu MailChimp,
przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

JAKIE DANE OSOBISTE ZBIERAMY I
DLACZEGO JE ZBIERAMY

Komentarze
Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu
komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc
przy wykrywaniu spamu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać
komentarz.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany
hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz.
Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po
zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście
twojego komentarza.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu
opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że
wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z
bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również
zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym
mowa w art. 20 RODO.

Formularze kontaktowe

https://automattic.com/privacy/


Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny
przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści
wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Podane dane nie zostaną wykorzystane, aby zapisać
Cię na newsletter, ale mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie
wymagała tego odpowiedź na Twojego e-maila.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania
kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony
cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ciasteczka
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 masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, 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.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Newsletter
Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię
za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by zapisać się do newslettera. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i
przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili



informacyjnych ze strony Lelcia.pl. Dane te przechowywane są w systemie GetResponse.
Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej
zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi
jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie
mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem
newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na
otrzymywanie newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.
1. lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej.
Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

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.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party
tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your
interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that
website.

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.

ANALIZA STATYSTYK
1. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics. Oprogramowanie to

pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego
rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii
marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do
udoskonalenia strony internetowej Lelcia.pl. W ramach ustawień plików
cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w
Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.



2. Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel.
Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat
skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do
udoskonalenia strony internetowej Lelcia.pl oraz dopasowaniu reklam na
Facebooku. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy
Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy
wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka,
czy nie.

3. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak
udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja
profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z
wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter,
Google+, LinkedIN.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY
TWOJE DANE

Jeśli zostawisz komentarz, 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.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są),
przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik
może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili
(nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również
mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

JAKIE MASZ PRAWA DO SWOICH
DANYCH

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, 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.



Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania
spamu.

LOGI SERWERA
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i
przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a
ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.


