I. Informacje ogólne.
1. Operatorem serwisu http://warsztatydeweloperskie.pl (dalej: Serwis) jest
Jarosław Gulewski, ul. Parkowa 8A, 49-318 Skarbimierz – Osiedle, NIP:
747-150-66-42.
2. Przez Użytkownika serwisu rozumieć należy każdego, kto w jakikolwiek
sposób korzysta z Serwisu.
3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny,
co oznacza, że nie jest źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie
(tzw. „ciasteczka”).
3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora
hostingowego.
II. Cele, czas i podstawy prawne przetwarzania danych.
1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (Dz. Urz. UE z 4.5.2016,
L 119/1) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), a także
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że gromadzone dane
są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów
i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
3. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez
Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika
w Serwisie.
4. Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem
formularzy kontaktowych są:
− zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w
stosunku do stron umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do
osób dedykowanych do realizacji umowy, przez czas trwania umowy i do
czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
− rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
− dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie
roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego
zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
− archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których
okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f

RODO - w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla
dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku
konieczności przechowywania dokumentów narzuconej przez przepisy
prawa - przez okresy wskazane przepisami prawa;
− prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie
działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu
wniesienia sprzeciwu.
III. Dane osobowe:
1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Gulewski, ul. Parkowa 8A,
49-318 Skarbimierz – Osiedle, NIP: 747-150-66-42.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem
warsztatydeweloperskie@gmail.com.
3. Na potrzeby formularzy kontaktowych mogą być zbierane następujące dane
osobowe:
nazwisko
i
imię;
firma
przedsiębiorcy;
adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby; adres dostawy, jeżeli jest
inny niż adres zamieszkania itd.); adres e-mail; numer telefonu kontaktowego;
Nr PESEL, NIP, KRS;
4. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie może
powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla użytkownika, a jednie
może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z użytkownikiem ze strony
Administratora.
5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, rozliczenia prowadzonej działalności,
rozpatrzenia skarg i reklamacji lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych
jest niezbędne.
6. Dane osobowe przekazane za pomocą formularza nie będą udostępniane
podmiotom trzecim inaczej, niż za Pana/Pani zgodą, a w przypadkach
zaistnienia konieczności dane podane w formularzach mogą być przekazane
podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności
dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny
do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede
wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK) lub też
innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje,
podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską, serwisów
obsługujących płatności, banków, w przypadku konieczności prowadzenia
rozliczeń – a także organom państwowym lub innych uprawnionych
podmiotom na podstawie przepisów prawa.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

b) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych,
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
11. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą
przetwarzane do czasu jej odwołania. Odwołanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych może nastąpić dowolnym momencie.

IV. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Informacje, gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże
nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w
podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
V. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer (IP).
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu
dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności
sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne”
są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas

określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
6. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki
internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności
sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki
użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację
o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje
wynikające
z
plików
cookies
przy
pomocy
narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
VI. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu
administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej
obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto
zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika
(referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez
odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi
strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania
serwerem.
VII. Postanowienia końcowe
1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką

prywatności tam ustaloną, bowiem niniejsza polityka prywatności dotyczy
tylko niniejszego Serwisu.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
VIII. Niniejsza polityka prywatności i ochrony danych osobowych obowiązuje
od dnia 22 maja 2018 r.

