
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności 
jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje 

dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest:  
 
Dagmara z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Wyspiańskiego 22, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000270810, NIP: 6852208987, 
Regon: 180192149 

1. Dane dostępowe i hosting 
 
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku 
każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. 
nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i 
składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie 
strony. 
 
Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia 

naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie 
uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane 
dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie. 
 
Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę 

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla 
nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób 
opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony 
internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane 
na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie 
określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju należącego 
do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. Cookies i analityka internetowa 

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu 
wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach 
tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi 
plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre 
używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej 
zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i 
umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 
Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. 
Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i 
mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. 

Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki 
internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod 
następującymi linkami: 

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ 
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en 
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 
 
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej 

może zostać ograniczona. 

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej 
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http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html


Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy 

Google Inc. (www.google.com). Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, 
które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. 
Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony 
internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam 
przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa 
adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w 
innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w 
wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach 
Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w 
ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. 

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat 

dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia 
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat 
Privacy Shield. 

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących 
korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak 
również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do 
przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

Przetwarzanie danych w związku z powyższą analityką internetową odbywa się na naszych serwerach. W 
każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych w przyszłości, korzystając 
z poniższej możliwości. 

3. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa 

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych 

osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód 
lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce 
prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych na adres email: online@dagmara.pl. 

Przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 
RODO; 

• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub 
niekompletnych danych osobowych; 

• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas 
Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: 

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

- do wywiązania się z prawnego obowiązku; 

- z uwagi na względy interesu publicznego; 

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o 
ile: 

 
- prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana; 
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu; 
- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; 
- wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania; 

• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 
oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”); 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się 
Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, 
miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu 
 
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu 
zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw 
wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku 
przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do 
sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu 

prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. 
 
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa 
danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma 
służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. 
 


