Polityka Prywatności
witryny internetowej (bloga)
„ŚwiatWłóczykija.pl”
Informuję, że stosowane na witrynie internetowej (bloga) ŚwiatWłóczykija.pl środki
ochrony danych osobowych i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz
danych, które mogą w przyszłości stanowić dane osobowe spełniają wymagania
Rozporządzenia RODO. Od zarejestrowanych Użytkowników nie jest wymagane żadne
dodatkowe działanie.
W celach informacyjnych umieszczam zasady dotyczące przetwarzania
posiadanych przeze mnie danych oraz informuje o prawach Użytkowników niniejszego
bloga. Dodatkowo każdy nowy zarejestrowany użytkownik otrzyma na podany w
formularzu rejestracyjnym adres e-mai treść niniejszej Polityki Prywatności.
Jakie dane zbiera witryna internetowa (blog) „ŚwiatWłóczykija.pl”?
Witryna pozwala na utrzymanie anonimowości użytkownika podczas korzystania z
serwisu. Zbiera dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych
(związanych z administracją serwerami) oraz w celu zbierania ogólnych danych
demograficznych (np. region, z którego IP łączy się z serwisem).
Rejestracja na witrynie internetowej (bloga) „ŚwiatWłóczykija.pl” wymaga
wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie
się z użytkownikiem (adres e-mail). Informacje te są przeze mnie wykorzystywane do
niezbędnych kontaktów z użytkownikami.
Dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym takich jak:
„imię” czy „nazwisko” jednoznacznie identyfikujących użytkownika ma na celu przypisane
praw autorskich do publikowanych treści wpisów przez zarejestrowanych Użytkowników
witryny internetowej (bloga) „ŚwiatWłóczykija.pl”
Jaka jest polityka witryny internetowej (bloga) ŚwiatWłóczykija.pl dotycząca plików
„cookie”?
Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”)
na dysku twojego komputera. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych
wymagających autoryzacji.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Witryna internetowa (blog) „ŚwiatWłóczykija.pl” przechowuje pliki cookies na komputerach
użytkowników w celu:
• utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
• lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
• tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
• tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem
przez te same osoby.
Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która
spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies

na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być
utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów Witryny internetowej (bloga)
„ŚwiatWłóczykija.pl”.
W jaki sposób chronione są informacje?
Informacje są przechowywane i przetwarzane na Witrynie internetowej
„ŚwiatWłóczykija.pl” z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
spełniających wymagania polskiego prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Paweł Kowalczuk – osoba fizyczna
– właściciel domeny: „swiatwloczykija.pl”. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą
elektroniczną poprzez poniższy adres e-mail: pkowalczuk@swiatwloczykija.pl lub
skorzystać z formularza kontaktowego na stronie: https://swiatwloczykija.pl/kontakt/
2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług bezpłatnych oraz w
celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja działań
marketingowych i promocyjnych.
3) Nie przekazuje Pana/Pani przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom.
4) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w punkcie 2.
6) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa
do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dotyczących.
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane, zbierane
przy rejestracji mogą być całkowicie anonimowe – wystarczy użycie nieidentyfikującego
wprost adresu e-mail.
11) W trakcie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie są podejmowane
zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

