
Polityka prywatności RODO 

1. Prywatność w skrócie  

 

Informacje ogólne  

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy 
odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą 
identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej 
polityce prywatności wymienionej w tym tekście.  

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm  

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, twoje zachowanie podczas surfowania może 
być statystycznie ocenione. Dzieje się tak głównie z ciasteczkami i tak zwanymi 
programami analitycznymi. Analiza twoich zachowań surfingowych jest zwykle 
anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z tobą. 
Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce prywatności pod nagłówkiem 
"Narzędzia analityczne i reklama".  

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tej 
polityce prywatności.  

 

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje  

Polityka prywatności  

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. 
Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o 
ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.  

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane 
osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka 
prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. 
Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu tak się dzieje.  

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np.  komunikacji przez e-mail) może 
wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób 
trzecich nie jest możliwa.  

 

 

 

 

 



Uwaga do właściwego organu  

Organ odpowiedzialny jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z 
innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, 
adresy e-mail itp.).  

Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:  

Zenon Szczurek  
FALTO  
ul. Wrocławska 70   
55-010 Radwanice 
Telefon: *48 71 311 7592  
E-mail: pz-natura@wp.pl  

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych  

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W 
każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas 
e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do 
momentu odwołania nie pozostaje bez wpływu na odwołanie.  

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru  

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania 
się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony 
danych jest urzędnik ds. Ochrony danych państwa w którym znajduje się nasza firma. 
Lista inspektorów ochrony danych oraz dane kontaktowe można znaleźć pod 
następującym linkiem: https://www.uodo.gov.pl/pl/134/233 

Informacje, blokowanie, usuwanie  

Masz prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych 
osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie 
potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu 
uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, możesz skontaktować się z 
nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odciskach.  

Sprzeczność z mailami reklamowymi  

Wykorzystanie opublikowanych w związku z obowiązkiem przekazywania informacji 
kontaktowych do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych 
zostaje niniejszym odrzucone. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do 
podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji 
reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem.  

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej  

ciastka  

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie 
szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta 
była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to 
małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w 
przeglądarce.  
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Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". 
Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają 
zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam 
rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.  

Możesz ustawić przeglądarkę tak, abyś był poinformowany o ustawieniach plików cookie i 
zezwolił na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptacja plików cookie w 
niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i umożliwia automatyczne usuwanie plików 
cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć 
funkcjonalność tej witryny.  

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej 
lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz wykorzystać (np. Funkcja koszyka 
na zakupy) są przetwarzane na podstawie Art. 6 pkt 1 / f Zapisano w DSGVO /RODO. 
Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu 
zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. 
Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowania podczas 
surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.  

Pliki dziennika serwera  

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach 
dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:  

 Typ przeglądarki i wersja przeglądarki  
 używany system operacyjny  
 URL strony odsyłającej  
 Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp  
 Czas żądania serwera  
 adres IP  

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.  

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO /RODO, który umożliwia 
przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przed umownych.  

kontakt  

Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z 
formularza zapytania, w tym dane kontaktowe tam podane będą przechowywane w celu 
przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji 
bez Twojej zgody.  

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem 
wyłącznie na Twojej zgodzie (Art. 6 (1) lit. RODO.). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym 
momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. 
Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu 
odwołania nie ma wpływu na odwołanie.  

Dane wprowadzane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas dopóki nie 
poprosisz nas o usunięcie, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub pominiesz cel 
przechowywania danych (np. po wypełnieniu prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - 
w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.  



4. Narzędzia analityczne i reklama  

Matomo (wcześniej Piwik)  

Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej Open Source Matomo. 
Matomo używa tak zwanych "ciasteczek". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane 
na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. W tym celu 
informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane 
na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany.  

Ciasteczka Matomo pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.  

Pliki cookie Matomo przechowywane są na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Operator 
witryny ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników, aby 
zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.  

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą 
ujawniane stronom trzecim. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez 
odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to 
zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.  

Jeśli nie zgadzasz się z przechowywaniem i korzystaniem z danych, możesz wyłączyć 
przechowywanie i używanie tutaj. W takim przypadku plik cookie rezygnacji zostanie 
umieszczony w przeglądarce, co uniemożliwi Matomo zapisywanie danych użytkowania. 
Usunięcie plików cookie spowoduje również usunięcie pliku cookie służącego do 
rezygnacji z usługi Matomo. Rezygnacja musi zostać ponownie aktywowana podczas 
ponownego odwiedzania naszej witryny.  

  

5. Wtyczki i narzędzia  

 Czcionki Google Web  

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu 
zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje 
wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać 
poprawnie teksty i czcionki.  

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami Google. W 
rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej można uzyskać dostęp 
za pośrednictwem adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie spójnej i 
atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu 
Art. 6 pkt 1 lit. f RODO.  

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, domyślna czcionka będzie 
używana przez Twój komputer.  

Więcej informacji o Czcionkach internetowych Google można znaleźć na stronie 
https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google: 
https://www.google.com/policies/privacy/ .  

Mapy Google  

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. 
Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są 
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zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. 
Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.  

Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i 
łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony 
interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. F /RODO.  

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce 
prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/  
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