
POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Informacje ogólne. 

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z 

dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.  

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KULIK Sylwia Jeżewska Ewa Jeżewska spółka cywilna z 

siedzibą w Łodzi, przy ul. Długosza 55, 91-088 Łódź, Ma Pani/ Pan prawo: 

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

3. do usunięcia danych; 

4. do ograniczenia ich przetwarzania; 

5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania: a) sprzeciw „marketingowy” – ma Pani/ Pan 

możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu 

prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po skorzystaniu z tego prawa zaprzestaniemy 

przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w tym celu; b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację 

– może Pani/ Pan skorzystać z tego prawa np. gdy przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Wówczas 

należy wskazać nam Pani/ Pana szczególną sytuację, która Pani/ Pana zdaniem uzasadnia 

zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana 

dane osobowe w tym celu, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/ Pana 

danych osobowych są nadrzędne wobec Pani/ Pana praw, lub gdy Pani/ Pana dane są nam niezbędne 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

6. do przenoszenia danych; 

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Z tych praw może Pani/ Pan skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Spółki lub adres e-maila: 

kulikstyle@gmail.com. Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Pani/ Panu praw wynika z przepisów 

prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Pani/ Pana danych. 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach: 

1. zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce, 

2. ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 



3. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów 

księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

4. marketingu bezpośredniego, 

5. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki, 

6. weryfikacji wiarygodności płatniczej.  

Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, 

elektroniczne dane identyfikacyjne, wypłacalność, transakcje finansowe. 

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po 

zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta. 

Przewidywanymi odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są: instytucje publiczne, uprawnione do odbioru i 

przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty 

powiązane kapitałowo lub osobowo ze Spółką; inne podmioty przetwarzające dane 

w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych. 

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli nie 

poda nam Pani/ Pan swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Panią/ Panem umowy. W celu 

ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Panią/ Pana o przekazanie nam dodatkowych Pani/ Pana 

danych osobowych. 

Możemy poprosić Panią/ Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych 

w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Pani/ Pan jesteście 

stroną. Udzieloną nam zgodę może Pani/ Pan w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na 

zgodność z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych przed cofnięciem zgody. 

Pani/ Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/ Pana, lub ze strony internetowe Pani/ Pana firmy, albo 

pozyskaliśmy z ogólnodostępnych baz danych (m. in. CEiIDG, KRS, itp.). 

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/ Pana danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru 

Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani/ Pana. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Pani/ Panu prawach oraz o sposobach ich realizacji, 

lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Spółki lub e-

mailem na adres: (kulikstyle@gmail.com ). 

2. Informacja o plikach cookies. 

Serwis korzysta z plików cookies. 



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. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym 

do nich dostęp jest operator Serwisu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, 

w szczególności sieci Google. 

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. 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie 

dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą 

dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. 

Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 

pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach 

internetowych Serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być 

również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie 

wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 



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. 

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/ 

4. Logi serwera. 

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. 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

◦ czas nadejścia zapytania, 

◦ czas wysłania odpowiedzi, 

◦ nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

◦ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

◦ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w 

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

◦ informacje o przeglądarce użytkownika, 

◦ Informacje o adresie IP. 

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są 

wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

5. 

Udostępnienie danych. 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na 

podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że 

wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania 



preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron 

www. 


