
KLAUZULA INFORMACYJNA

Serwis travelprints.pl zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), zwane w treści RODO, informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej Administratorem jest Marcin Dziedzic,

Krasków 71a, 46-200 Kluczbork, NIP: 7511786324, REGON: 522549147.

2. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

a. listownie na adres siedziby:Krasków 71a, 46-200 Kluczbork;

b. przez e-mail: marcindziedzic8@gmail.com

3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu:

a. podjęcia na Państwa żądanie działania przed zawarciem umowy lub wykonania

zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b. ewentualnemu ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1

lit. f) RODO);

c. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO);

d. tworzenia zestawień, analiz i innych danych statystycznych na potrzeby

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a. wykonanie umowy zawartej lub podjęcie żądania działań przed zawarciem umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO);

c. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO);

6. Dostęp do danych mogą mieć:

a. upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące

usługi na rzecz Administratora, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki;

b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z

przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.

8. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w

związku z czym:

a. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez

czas wskazany we właściwych przepisach prawa;

c. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego

interesu.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:



a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

b. prawo dostępu do danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane na podstawie

prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

g. prawo do przenoszenia danych osobowych;

h. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2;

00-193 Warszawa

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania danych

osobowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Zasady prywatności

Serwis travelprints.pl (dalej: Serwis) informuje, że dane gromadzone w dziennikach logów

osób odwiedzających stronę www.travelprints.pl są wykorzystywane tylko w celu administrowania

serwerem strony. Serwis nie gromadzi danych o identyfikacji użytkowników strony, ponadto żadne

dane użytkowników stron, które mają charakter identyfikujący nie są zbierany do żadnych celów i nie

są przekazywane dalej. Logi są zbierane i przechowywane przez czas nieokreślony i stanowią dla

Serwisu materiał informacyjny, który służy do prawidłowego administrowania serwisem. Dane w nich

zawarte nie są przekazane nikomu poza osobami upoważnionymi przez Serwis do administrowania

serwerem oraz siecią Serwisu.

W związku z praktyką dominującej części serwisów „www”, Serwis przechowuje zapytania

http skierowane do serwera strony. W związku z faktem, że podczas przeglądania treści strony

www.travelprints.pl są one identyfikowane przez adresy URL. Tym samym w plikach logów serwera

strony są przechowywane następujące informacje:

a. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie

b. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

c. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

d. czas nadejścia zapytania,

e. pierwszy wiersz żądania HTTP,

f. kod odpowiedzi HTTP,

g. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

h. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, w przypadku gdy

przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

i. informacje o przeglądarce użytkownika,

j. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Serwis zaznacza, że ww. dane nie są skojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi

stronę www.travelprints.pl i w żaden sposób nie prowadzą do zbierania danych o indywidualnych

użytkownikach strony. Niemniej Serwis z uwagi na chęć zapewnienia najwyżej jakości obsługi

poprzez stronę internetową analizuje pliku z logami w celu ustalenia: które strony są odwiedzane



najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane przez użytkowników serwisu, a także czy

struktura strony nie zawiera błędów.

2. Pliki Cookies

Serwis informuje, że mechanizm plików Cookies nie jest wykorzystywany przez Serwis do

pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony www.travelprints.pl, w tym także do

śledzenia czy nawigacji. Pliki Cookies (tzw. Ciasteczka) nie przechowują danych osobowych i innych

informacji o użytkownikach strony.

Pliki Cookies są wysyłane przez serwer internetowy Serwisu do przeglądarki użytkownika i

przechowywane na jego komputerze. Ciasteczka pomagają analizować ruch sieciowy i rozpoznają,

która część strony internetowej była odwiedzana. Serwis używa również plików Cookies, by móc

traktować użytkowników indywidualnie, dostosowując tym samym działania do potrzeb poprzez

gromadzenie oraz zapamiętywanie informacji o preferencjach gości. Informacje te są
wykorzystywane wyłącznie do celów analizy danych statystycznych, następnie zaś są usuwane z

systemu Serwisu.

Serwis wykorzystuje następujące plik Cookies:

a. Niezbędne pliki Cookies

b. Wydajnościowe pliki Cookies

c. Funkcjonalne pliki Cookies.

Więcej informacji o plikach Cookies można znaleźć na: https://wszystkoociasteczkach.pl/

3. Inne informacje

Strona internetowa Serwisu zawiera odnośniki do innych witryn „www” mimo to, Serwis nie

ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązującego na tych stronach, a także za treści

prezentowane na ich serwerach.

W przypadku zmiany zasad prywatności Serwis zrealizuje obowiązek informacyjny poprzez

odpowiednią modyfikację powyższych zapisów i zamieszczenie ich na stronie

https://www.travelprints.pl/polityka-prywatnosci.

https://wszystkoociasteczkach.pl/

