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1. Zbierane dane

a) Dane zbierane podczas rejestracji

By móc korzystać z niektórych funkcji naszego systemu, może koniczne okazać się 
zarejestrowanie w bazie.

Podczas rejestracji możemy wymagać od Ciebie podania następujących danych:
 - Twoje imię
 - Twój adres e-mail

Jeśli usługa wymaga logowania, dodatkowo:
 - Login (jaki wybierzesz, o ile jest wolny)
 - Hasło (jakie wybierzesz)
 - Numer telefonu

Czasem możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, takich jak:
adres, miejscowość w której mieszkasz, województwo; wiek lub płeć.
O ile nie zostanie określone inaczej, podanie tych danych nie jest wymagane.

b) Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych mogą być zbierane 
automatycznie dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres  IP, typ przeglądarki, typ 
systemu operacyjnego, itp.

c) Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Są to dane które przekazujesz nam kontaktując się z nami przez stronę WWW, telefon, 
pocztę e-mail, komunikatory, itp.

d) Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zbierane w celu realizacji transakcji zakupu naszych usług, produktów, itp. Możemy 
zapytać Cię o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące 
formy płatności.

e) Dane jawne

Dane podana w naszych serwisach w formie komentarzy do artykułów, wpisów na forach.

f) Dobrowolność podania danych

Każdorazowo podanie danych jest dobrowolne, jednakże czasem może być niezbędne do 
skorzystania z niektórych serwisów bądź usług.



2. Sposób wykorzystywania Twoich danych

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

a) Dane zbierane podczas rejestracji

Dane zebrane podczas rejestracji będą wykorzystywane do wykonania niezbędnych 
czynności wynikających z celu rejestracji.

Podanie tych danych powoduje dodanie ich do bazy adresowej i zapisanie do Newslettera.

b) Dane zbierane automatycznie

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na 
naszych stronach WWW, tak byśmy mogli przygotowywać serwisy i treści jak najbardziej 
adekwatne do potrzeb użytkowników. Dane te są automatycznie zbierane o każdym 
użytkowniku za pomocą Google Analytics (usługa zewnętrzna) oraz narzędzi serwera.

c) Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Dane zebrane w trakcie Twojego kontaktu z nami będą wykorzystywane wyłącznie w celu 
odpowiedzi na Twoje zapytanie.

d) Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystywane w celu realizacji 
transakcji, w tym obsługi płatności i realizacji zamówienia. Twoje dane mogą być w tym 
celu przekazane firmą trzecim obsługującym proces zamówienia: firma obsługująca 
transakcje płatnicze, firma obsługująca dostawę zamówionego produktu, i inne.

e) Dane jawne

Dane z komentarzy lub wpisów na forum mogą być wykorzystane do skontaktowania się 
z Tobą jeśli zajdzie taka konieczność.

3. Ciasteczka („cookies”)

Niektóre nasze strony, serwisy bądź usługi mogą wykorzystywać ciasteczka, które służą 
identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszych serwisów, tak abyśmy wiedzieli 
jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka służą również identyfikacji Twojej osoby w przypadku usług 
i serwisów wymagających logowania. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.



4. Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Jeśli zapisałeś się w jednym z naszych serwisów (poprzez podanie adresu e-mail i wysłanie 
formularza) będziemy się z Tobą kontaktować poprzez podany adres e-mail.

Jeśli w trakcie rejestracji zostały podane inne dane kontaktowe (np. numer telefonu), 
zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z Tobą w ten sposób, jeśli uznamy, że 
sytuacja tego wymaga.

Zastrzegamy sobie możliwość zwracania się do Ciebie po imieniu.

Jeśli zapisałeś się na nasz Newsletter, bądź w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego 
otrzymywanie, będziesz go od nas otrzymywać na podany adres e-mail.

Zastrzegamy sobie ewentualną możliwość wysłania niezapowiedzianych wiadomości osobą 
które zostawiły swoje dane kontaktowe i zgodziły się z Polityką Prywatności / regulaminem.

Niezapowiedziane wiadomości będą dotyczyły naszych serwisów, usług, produktów bądź 
promocji . Możemy również przesłać listy niekomercyjne, np. życzenia świąteczne.

Informujemy, że w pewnych sytuacjach możemy przesłać niezapowiedziane wiadomości w 
imieniu naszych partnerów. Jednakże w takich sytuacjach nie przekażemy im Twoich danych.

5. Zmiana danych osobowych

a) W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości w ramach 
Newslettera. Informacja jak tego dokonać znajduję się w każdej wiadomości którą od nas 
otrzymasz w ramach Newslettera.

b) Jeśli serwis umożliwia logowanie, w każdej chwili możesz poprzez panel użytkownika 
dokonać modyfikacji swoich danych, jak i zlikwidować konto. Jednakże może się to wiązać z 
rezygnacją z korzystania z naszych usług bądź serwisów. 

c) Zastrzegamy sobie jednak możliwość dalszego kontaktowania się z Tobą, jeśli zajdzie 
uzasadniona konieczność.

d) Rezygnacja z konta czy wypisanie się z Newslettera nie skutkuje brakiem kontaktu z naszej 
strony w sprawach, w których otrzymaliśmy inna korespondencje od Ciebie.

e) Danych zbieranych automatycznie nie da się usunąć.

f) Dane jawne mogą być ewentualnie usunięte na Twoją prośbę. Jest to jednak decyzja 
podejmowana przez nas każdorazowo indywidualnie.



6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane zebrane od Ciebie są przechowywane z troską o jak najlepszą ich ochronę.
W tym celu często korzystamy z narzędzi firm trzecich, które oferują odpowiedną funkcjonalność 
i zapewniają wymagane bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm trzecich, z których usług możemy 
korzystać. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy się skontaktować z nami, 
korzystając z sekcji kontakt w serwisie, bądź korzystając z informacji z sekcji „Kontakt” tego 
dokumentu.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Artykuły zawarte w naszych serwisach są naszymi opiniami, i tak tez należy je traktować.
Komentarze i opinie innych użytkowników wyrażone publicznie w naszych serwisach, bądź w 
inny sposób nie muszą być jednoznaczne z naszymi opiniami.

Mimo, że dokładamy wszelkich starań by reklamodawcy w naszych serwisach byli wiarygodnymi 
partnerami, nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dlatego nie możemy wziąć na siebie 
odpowiedzialności za reklamowane w naszych serwisach usługi i produkty firm reklamujących 
się, jak i innych firm trzecich, od nas niezależnych.

8. Zmiana naszej Polityki Prywatności / Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie 
nowej wersji na tej stronie bądź pod tym adresem.

Powiadomimy Cię za pomocą poczty e-mail (w ramach Newslettera) o każdej zmienie.

9. Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pomocą formularza udostępnionego na 
stronie WWW, podanego tam adresu e-mail bądź za pomocą innej, wskazanej metody.

Możesz też skontaktować się z nami pisząc na adres: kontakt@serwerpocztowy.pl

mailto:kontakt%40serwerpocztowy.pl?subject=Polityka%20Prywatno%C5%9Bci
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