
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Dzień dobry! 

Do tej części mojej strony internetowej nie dociera wiele osób :) Wynika to z tego, że świadomość 

dbania o bezpieczeństwo danych osobowych nie jest jeszcze u nas rozpowszechniona. Cieszę się więc, 

że u Ciebie się ona zrodziła i zapraszam do zapozniania się z Polityką Prywatności. 

Zadaniem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie w jaki sposób i w jakim celu 

korzystam z danych osobowych jakie od Ciebie otrzymałem. Obiecuje dopilnować, by zawsze były u 

mnie bezpieczne. W dalszej części artykułu dowiesz się: 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować. (Kto, jak się z nim

skontaktować, kto jest organem nadzorczym)

2. Jakie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane.

3. W jakim celu mogę przetwarzać Twoje dane osobowe.

4. Komu mogę przekazywać Twoje dane osobowe.

5. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe.

6. Jakie prawa Ci przysługują, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w 

jaki sposób przetwarzane są zebrane dane osobowe, jest Gumowski Andrzej Prima Wera PPHU z 

siedzibą w Pigży przy ulicy Migdałowej 7B, 87-152, NIP: 7641019528. Skontaktować się możesz ze 

mną, pisząc na adres coach@malgorzatagumowska.pl lub korzystając z zakładki „Kontakt” 

dostępnej na mojej stronie.

2. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla mnie najważniejsze, dlatego też staram się 

zbierać ich jak najmniej, by tym samym zmniejszać ryzyko związane z ich przetwarzaniem. Część z 

nich jest jednak niezbędna, by nasza współpraca była możliwa. Takimi danymi osobowymi są:

• Twoje imię i nazwisko lub nazwa firmy,

• Numer telefonu, adres e-mail, za pomocą których możemy skontaktować się ze sobą,

• Inne dane identyfikacyjne, jak numer NIP, adres lecz tylko wtedy, kiedy będzie potrzeba 

zawarcia umowy lub wystawienia faktury.



3. Wymienione wyżej dane osobowe przetwarzane są w jasno określonym celu i chcę by odbywało

się to we współpracy z Tobą.

Dane osobowe są niezbędne abym mogła: 

- udzielić Ci odpowiedzi na zadane pytanie przez formularz kontaktowy lub pocztą e-mail,

- komunikować się z Tobą za pomocą newslettera, o ile oczywiście wyrazisz na to zgodę,

- abym mogła przygotować ofertę współpracy, zgodną z Twoimi wytycznymi,

- mogła zawrzeć z Tobą umowę i byśmy później mogli realizować naszą współpracę,

- bym mogła wystawić rachunek lub fakturę, w związku z naszą współpracą

4. Szanuje Twoje dane osobowe, dlatego będę troszczyć się, by dostęp do nich miała jak

najmniejsza ilość osób. Osobom trzecim mogę przekazać je tylko w wybranych sytuacjach:

- gdy wynika to z umowy z inną firmą trzecią, która zajmuje się dla nas przetwarzaniem danych, np.

z Biurem Rachunkowym, które by móc rozliczyć moją firmę podatkowo, musi mieć dostęp do danych

osobowych osób fizycznych lub firm, z którymi nawiązałam faktyczną współpracę.

- gdy wynika to z przepisów prawa.

W innych wypadkach, każdorazowo będę prosić Cię o zgodę. Taka sytuacja może mieć miejsce np. 

wtedy, gdy podczas naszej współpracy okaże się, że przydałaby się nam, z powodów biznesowych, 

porada czy kontakt do osoby trzeciej. Wtedy Twoje dane osobowe, w postaci numeru telefonu, 

imienia i nazwiska czy nazwy firmy, mogę przekazać tylko, gdy wyrazisz na to zgodę. 

5. W zależności od rodzaju naszej współpracy, dane osobowe mogą być przechowywane przez

różny czas.

Dane osobowe związane z newsletterem lub do innych celów marketingowych będą przechowywane

od momentu ich uzyskania, do czasu wycofania Twojej zgody.

Pozostałe dane osobowe, związane z podpisanymi umowami będą przechowywane do czasu ich

zakończenia, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, przysługuje Ci zakres praw, z których zawsze

możesz skorzystać:



- dostęp do danych osobowych – poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość mailową możesz

dowiedzieć się jakie Twoje dane osobowe przetwarzam,

- zmiana danych osobowych – w każdej chwili masz prawo poprosić o zmianę danych osobowych lub

ich uaktualnienie,

- ograniczenie prawa do korzystania z danych osobowych –  w każdym momencie możesz np.

zrezygnować z wykorzystania Twoich danych w ramach newslettera, ale pozostawić swój numer

telefonu, bym mogła się z Tobą skontaktować.

- przeniesienie danych – w wyjątkowych sytuacjach możesz poprosić, bym przeniosła Twoje dane

bezpośrednio do innego Administratora danych osobowych,

- odwołanie zgody na przetwarzanie – jeżeli uznasz, że nie chcesz bym przetwarzała już Twoje dane

osobowe, możesz wycofać swoją zgodę,

- wniesienie skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe

niezgodnie z prawem, masz prawo wnieść skargę bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych

- usunięcie danych – masz prawo zgłosić chęć, bym usunęła z serwerów i wszelkich baz danych Twoje

dane osobowe.

Wszystkie te prawa przysługują Ci w każdym momencie od chwili, gdy udostępniłeś mi pierwsze dane 

osobowe. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jest to prawo bezwzględnie stosowane. W 

niektórych wypadkach, pomimo prośby np. o usunięcie danych, nie będę mogła tego zrobić w 

pełnym zakresie, jeżeli polskie prawo będzie wymagało, bym z powodu przepisów, musiała zachować 

część danych. 

Dziękuję, że dotarłeś do końca Polityki Prywatności. Ciesze się, że podobnie jak dla mnie, dla Ciebie 

też ważne jest bezpieczeństwo danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcam do 

kontaktu przez formularz kontaktowy lub wiadomość mailową. 

Polityka plików Cookies 

Pliki „cookie”, w Polsce zwane często „ciasteczkami” to pliki tekstowe, które przeglądarka 
internetowa zapisuje na Twoim komputerze, podczas korzystania z tych stron infernetowych. 

„Ciasteczka” pozwalają zbierać dane statystyczne dotyczące tego kto odwiedza stronę oraz pomagają 
w dostosowaniu tej strony pod Twoje upodobania. To właśnie dzięki tym „ciasteczkom” 
identyfikowane są poszczególne komputery, laptopy, smartfony lub inne urządzenia za pomocą 
których odwiedzasz tę stronę. 



Ich działanie mogłeś zauważyć także na innych stronach, gdzie podczas powtórnych odwiedzin na 
danej witrynie, przeglądarka „pamiętała” o tym, że już tam wcześniej byłeś. 

W większości przeglądarek internetowych domyślnie ustawiona jest zgoda na przechowywanie 
ciasteczek na urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące 
zapisywania plików cookies. Aby to uczynić należy wejść w ustawienia przeglądarki i zaznaczyć 
odpowiednią opcję. W ten sam sposób można też usunąć dotychczas zebrane przez Twoją 
przeglądarkę „ciasteczka”. 

Poniżej znajdują się linki do instrunkcji zmiany ustawień dotyczących „ciasteczek” w 
najpopularniejszych przeglądarkach: 
Google Chrome -  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl; 
Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies; 
Mozilla Firefox – 
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%2
0obs%C5%82ugi%20ciasteczek; 
Opera - 
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%2
0obs%C5%82ugi%20ciasteczek ; 


