Polityka prywatności i plików cookies
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z
danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii
w ramach stron internetowych:
●
●
●

https://lukaszkruszewski.pl/,
https://sklep.lukaszkruszewski.pl/,
http://www.markaagenta.pl/

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie
dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane
wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia
swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z
mojej pomocy.

Administratorem danych osobowych jest firma: Home Branding Łukasz
Kruszewski, NIP 719-153-08-52 z siedzibą w Olsztynie, ul. Witosa 1G/6. Kontakt:
kontakt@lukaszkruszewski.pl
§1
Definicje
1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące
znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Administratorem danych osobowych jest firma: Home Branding
Łukasz Kruszewski, NIP 719-153-08-52 z siedzibą w Olsztynie, ul. Witosa 1G/6.
Kontakt: k
 ontakt@lukaszkruszewski.pl
.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których
Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za
pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - o
 znacza Cookies zamieszczane przez partnerów
Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Strona - strony dostępne pod adresami: https://lukaszkruszewski.pl/,
https://sklep.lukaszkruszewski.pl/, http://www.markaagenta.pl/
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwi

§2
Dane osobowe - cookies

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe), które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. na komputerze,
na telefonie).
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do
Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować
oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz
przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm
Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia
Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
c. Cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. Są
potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich
działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.

d. Cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak
nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego
użytkownika.
e. Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i
dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym
Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w
celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies
na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony
przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez
Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez
odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu
lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu
operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§3
Wykorzystywanie cookies

1. Administrator wykorzystuje cookies do:
a) Konfiguracji Serwisu:

● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
Serwisu.
● rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i
odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
indywidualnych potrzeb;
● zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik;
● zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji
treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..
2. Uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji:

●
●
●

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu;
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez
Administratora.

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron
internetowych:
●

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe
parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
●

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z
uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Analizy i badań:
●

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies
możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja
przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach
pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania
plików cookies pochodzących ze Strony nie mogę zagwarantować ich
poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po
zakończeniu odwiedzin na Stronie chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez
ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej
przeglądarki internetowej.

§3
Przetwarzanie danych osobowych
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za
pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na
newsletter i formularz zamówienia produktu fizycznego i elektronicznego.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter
przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia
produktu fizycznego i elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy
o dostarczenie produktu oraz treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie
zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT
dokumentującej zakup.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych
osobowych.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez
Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

○

prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

○
○
○

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

○

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe
przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są
do UAB "MailerLite", Address: Paupio 28, Vilnius, Lithuania, Registration:
302942057, VAT code: LT10000744851. Wynika to z faktu, że Administrator
korzysta z systemu mailingowego Mailerlite, podmiot ten gwarantuje poufność
danych zapisywanych w jego bazach.
11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie
danych osobowych następującym podmiotom:
○

○

○

UAB "MailerLite", Address: Paupio 28, Vilnius, Lithuania, Registration:
302942057, VAT code: LT100007448516 - w celu korzystania z
systemu mailingowego,
UserEngage Sp. z o.o., Grzybowska 87, 00-844 Warsaw,
PL5272791969 - w celu profilowania Użytkowników i prowadzenia
działań marketingowych,
ASARi SP. z o. o. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, 701-001-09-37 w celu korzystania z systemu CRM.

○

Iﬁrma.pl,Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, Dolnośląskie,
www.power.com.pl, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, Nr KRS:
0000281947, w celu prowadzenia księgowości,

○

wfirma.pl, Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława
Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław - w celu wystawiania faktur
VAT.

○

Shoplo.pl S
 p. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflancka 4C
- w celu sprzedaży produktów Administratora

○

landingi.pl - Landingi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.
Ludwinowska 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS: 0000449404 - w celu tworzenia stron lądowania i
zbierania danych kontaktowych Użytkowników za pośrednictwem
formularzy.

§4
Inne technologie
1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące
technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach
Strony:
-

-

-

-

piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na
Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, w tym popularyzacji
Strony administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii
kod śledzenia Twitter - w celu umożliwienia popularyzacji Serwisu poprzez
udostępnianie Strony, Twitter Inc. z siedzibą w USA.
kod śledzenia Instagram - w celu umożliwienia popularyzacji Serwisu
poprzez udostępnianie Strony, administrator cookies: Facebook Inc z
siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
kod śledzenia LinkedIn- w celu umożliwienia popularyzacji Serwisu
poprzez udostępnianie Strony, administrator cookies: LinkedIn Ireland
Limited z siedzibą w Irlandii.
kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA.
kod śledzenia aplikacji UserEngage - w celu umożliwienia czatowania z
Użytkownikiem, Grzybowska 87 00-844 Warsaw PL - Poland.
kod śledzenia YandexMetrica - w celu analizy statystyk Strony,
§5
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta
Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

