
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejszą politykę prywatności wprowadzamy abyś wiedział jakie dane zbieramy i w jakim celu je 

wykorzystujemy. Dbając o to, aby zbierane dane przetwarzane były zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, przedstawiamy w tym dokumencie sposób ich przetwarzania oraz prezentujemy Twoje 

prawa w związku z ich przetwarzaniem. 

I. Słowniczek 

Ilekroć w polityce prywatności mowa o: 

1) „Administratorze” - rozumieć należy administratora danych osobowych tj. RTB Marketing & 

Tech Services Ltd. z siedzibą przy Kyriakou Matsi 18, 2nd Floor, Egkomi, Nikozja 2408, Cypr, e-

mail: dpo@rtbhouse.com. 

2) „Newsletterze” - rozumieć należy dobrowolną i bezpłatną usługę w postaci wiadomości e-mail, 

dotyczącą informacji o nowych ofertach promocyjnych wybranych podmiotów handlowych, 

zamieszczonych w Serwisie. 

3) „RODO” - rozumieć należy 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 osobowych). 

4) „Serwisie” - rozumieć należy stronę internetową dostępną pod adresem www.gazetkowo.pl, 

prowadzoną przez Administratora. 

5) „Użytkowniku” - rozumieć należy osobę, która korzysta z Serwisu Administratora. 

II. Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia poufność i 

ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu. 

2. Administrator uwzględniając w szczególności charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania 

danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wdraża 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający temu ryzyku.  

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

1. W celu przesyłania powiadomień e-mail w postaci Newslettera Administrator przetwarza adres e-

mail podany w formularzu. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne w celu 

realizacji usługi Newslettera. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest  dobrowolnie udzielona 

zgoda, która może być w dowolnym momencie cofnięta, co jednak nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług Administrator przetwarza adres e-mail podany w 

formularzu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 

przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie 

uzasadniony interes (poznanie opinii Użytkowników o oferowanych usługach i dopasowanie do 

oczekiwań). 



3. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane drogą formularza kontaktowego pod 

adresem https://www.gazetkowo.pl/kontakt, Administrator przetwarza adres e-mail podany w 

formularzu, którego podanie jest niezbędne do przesłania odpowiedzi na zapytanie. Podstawą 

prawną takiego przetwarzania jest  dobrowolnie udzielona zgoda w formie wyraźnego działania 

potwierdzającego (wysłanie formularza), która może być w dowolnym momencie cofnięta, co 

jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

4. W celu przesyłania informacji marketingowych Administratora lub podmiotów z nim 

współpracujących Administrator przetwarza dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies i 

innych podobnych technologii takie jak identyfikatory internetowe oraz powiązane z nimi 

informacje dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Podstawą prawną takiego 

przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda, która może być w dowolnym momencie cofnięta, 

co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

5. W celu tworzenia rejestrów wymaganych przez RODO, w tym rejestru Użytkowników, którzy 

zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Administrator przetwarza adres e-mail oraz imię i nazwisko jeśli 

zostało podane przez Użytkownika. W rejestrze tym znajdują się dane osobowe Użytkowników, 

którzy zgłosili sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala na 

przetwarzanie danych osobowych jeśli przetwarzanie konieczne jest do wywiązania się przez 

Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz – po 

rozpatrzeniu wniosku Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes 

(dokumentacja realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą). 

6. W celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Regulaminem, Administrator przetwarza adres e-mail 

oraz imię, nazwisko i adres korespondencyjny Użytkownika jeśli zostały podane. Podstawą prawną 

takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala na przetwarzanie danych 

osobowych jeśli przetwarzanie konieczne jest do wywiązania się przez Administratora Danych 

Osobowych z obowiązków wynikających z 

a. przepisów prawa, zaś po rozpatrzeniu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 

przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój 

prawnie uzasadniony interes (dokumentacja realizacji procedury reklamacyjnej). 

7. W celach analitycznych i statystycznych dotyczących badania aktywności Użytkowników w 

Serwisie Administrator przetwarza takie dane jak przybliżona lokalizacja, rodzaj systemu 

operacyjnego, rodzaj przeglądarki internetowej, odwiedzone podstrony, data i godzina odwiedzin 

strony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 

przetwarzać dane osobowe, jeżeli Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie 

uzasadniony interes (monitoring aktywności Użytkowników na stronie internetowej). 

8. W celu administrowania Serwisem Administrator przetwarza dane zebrane za pomocą plików 

cookies i innych podobnych technologii takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o 
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systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej. Dane te zapisywane są automatycznie przez 

system podczas każdorazowego wejścia Użytkownika do Serwisu. Podstawą prawną takiego 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli 

Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (administracja 

strony internetowej). 

IV. Okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tylko przez niezbędny czas dla osiągnięcia wyznaczonego 

celu. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika zastaną usunięte lub zniszczone. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane: 

- w przypadkach przetwarzania na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody przez 

Użytkownika ; 

- w przypadkach przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych interesów 

Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez Użytkownika 

(zgodnie z pkt VI), 

-w przypadkach przetwarzania do celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa – przez okres konieczny do realizacji tych obowiązków. 

Dane zostaną ponadto usunięte niezwłocznie po osiągnięciu celu przetwarzania oraz skutecznym 

wykonaniu prawa do usunięcia danych (zgodnie z pkt VI). 

V. Cookies i podobne technologie 

Administrator korzysta z cookies (tzw. ciasteczek) czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych 

np. na komputerze, tablecie, telefonie Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system 

Administratora jak również przez inne podmioty z których usług korzysta Administrator (np. Google, 

Facebook). Strona internetowa Administratora może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli 

przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików 

cookies umieszczonych przez tę stronę. 

Pliki cookies oraz inne technologie są wykorzystywane w następujących celach: 

- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze 

strony internetowej; 

- tworzenia statystyk, które pomagają przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z 

Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W śledzeniu aktywności i tworzeniu 

statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a takiej jak Google Analytics; 

- korzystania z funkcji społecznościowych (np. Facebooka), gdyż Serwis posiada możliwość polubienia 

fanpage’a na Facebooku poprzez zamieszczony w serwisie pixel Facebooka. Aby było to możliwe 

Administrator będzie korzystał z plików cookies dostarczanych przez Facebooka. 

Mając na względzie czas życia plików cookies i innych podobnych technologii Administrator stosuje 

następujące rodzaje plików: 



- stałe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez określony czas; 

- sesyjne, stanowiące piki tymczasowe przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu 

opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie Administrator stosuje 

następujące rodzaje: 

- reklamowe - umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do 

jego preferencji; 

- statystyczne - umożliwiające prowadzenie statystyk dotyczących Serwisu; 

- wydajnościowe - umożliwiające przetwarzanie informacji o sposobie korzystania z Serwisu. 

Najczęstszym stosowanym rozwiązaniem przez oprogramowanie służące do przeglądania stron 

internetowych (przeglądarka internetowa) jest domyślne wykorzystywanie cookies i innych technologii 

na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. 

Należy mieć przy tym świadomość, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może 

spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu np. w postaci dłuższego czasu ładowania się strony, 

ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku itp. 

Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies dostępne są m.in pod adresem 

www.wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. 

VI. Uprawnienia Użytkowników 

Informujemy, że każdy Użytkownik ma prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania danych osobowych; 

- usunięcia danych osobowych; 

- ograniczenia przetwarzania danych; 

- przenoszenia danych; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

- wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. 

Uprawnienia te Użytkownik może realizować poprzez: 

- wysłanie e-maila bezpośrednio Administratorowi na adres dpo@rtbhouse.com 

- w przypadku chęci wycofania zgody - kliknięcie linku w wiadomości e-mail, dołączonego do 

wiadomości zawierającej Newsletter. 

VII. Przekazywanie danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane zaufanym partnerom Administratora podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom 

marketingowym, na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami. Administrator dokłada najwyższej 
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staranności, by te podmioty chroniły prawa Użytkowników, a przetwarzanie było zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

Poza powyższymi przypadkami może zajść konieczność przekazania danych osobowych również innym 

podmiotom publicznym lub prywatnym. Odbywać się to będzie jedynie na podstawie właściwego 

przepisu prawa lub decyzji właściwego organu. Administrator zapewnia przy tym, iż każdy przypadek 

udostępnienia danych osobowych będzie wnikliwie analizowany pod kątem zgodności z 

obowiązującym prawem. 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak Microsoft, Google, 

Facebook. Przy korzystaniu z tych usług i technologii Administrator zapewnia, iż przekazuje dane 

osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do 

programu Privacy Shield (więcej informacji dostępnych pod adresem: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/eu-us-privacy-

shield_pl ) 

IX. Prawo do wniesienia skargi 

W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 

zobowiązującym prawem, może on wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

X. Postanowienia końcowe 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień niniejszej Polityki 

Prywatności. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik 

zostanie powiadomiony e-mailem. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień 

przysługujących Użytkownikowi zgodnie z obowiązującym prawem. Polityka prywatności obowiązuje 

od dnia 10 czerwca 2018 roku. 
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