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POLITYKA PRYWATNOŚCI  

PHU MILAN Jan Kisielewski KISIELEWSKI  

(z dnia 14.05.2019r.) 

 

INFORMACJE OGÓLNE  

Poli tyka Prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelk ich zasad udostępniania 

przez Państwa danych osobowych, w tym danych udostępnianych podczas 

korzystania z niniejszej  strony internetowej .  Użytkownik korzystający ze 

strony internetowej  zgadza się na warunki określone Pol ityką Prywatności 

oraz Klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora. Użytkownik korzystający z niniejszej strony internetowej,  

dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe, jednocześnie wyraża 

dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie.  

Od dnia 25 maja 2018 roku przetwarzanie danych osobowych reguluje 

Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób f izycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu 

tak ich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych –  dalej:  RODO ) .  Administratorem danych jest  Pan Jan 

Kisielewski  właściciel  -  PHU MILAN JAN KISIELEWSKI,  ul .  Zwycięstwa,  

nr 60, 11-710 Piecki numer NIP: 7391249717 ; (dalej: Administrator).  
 

POLITYKA GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator,  w Poli tyce Prywatności oraz Klauzul i Informacyjnej 

przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.  13 Rozporządzenia RODO 

szczegółowo wyjaśnia,  w jaki  sposób i  w jak im celu gromadzi dane ,  w tym 

dane osobowe, w jak im zakresie je przetwarza, komu je udostępnia oraz 

jak ie w związku z tym przysługują Państwu prawa .  Administrator  będzie  

wykorzystywać przekazane dane osobowe tylko w celu,  w jak im zostały 

przekazane, np.  w celu real izacj i  usługi czy udzielenia odpowiedzi na 

przesłaną przez Państwa wiadomość .  Wszelk ie dane są przechowywane  

i  przetwarzane w sposób mający zapewnić ich bezpieczeństwo zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami prawa.  Administrator  może przekazać  

i  powierzyć przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom, z k tórych 

usług korzysta w związku z prowadzona działalnością.  Podwykonawcy są  

zobowiązane do zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa i  nie  

są  uprawnieni do wykorzystania powierzonych danych osobowych w celach 

innych niż te,  dla których zostały przekazane. Administrator  może 

przekazywać dane osobowe organom państwowym lub podmiotom 

odpowiedzialnym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. 

 

OGÓLNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami RODO w sytuacjach, w których jest  to niezbędne do  prowadzenia 

działalności gospodarczej,  świadczenia usług, r eal izacj i  umów sprzedaży ,  

real izacj i  przepisów prawa  realizacj i  działań market ingowych   

i  promocyjnych, Państwa dane osobowe mogą być ta kże przetwarzane  

w oparciu o inne, nadrzędne nad RODO, przepisy  prawa (np.  przepisy 

podatkowe) . 

 

DO, CZEGO JESZCZE UŻYWAMY PAŃSTWA DANYCH?  

Część danych jest  gromadzona w celu prawidłowego funkcjonowania strony 

internetowej .  Inne dane mogą służyć do anal izy sposobu korzystania  

z wit ryny przez odwiedzających. Dane kontaktowe, które Państwo 

udostępniacie,  s łużą do real izacj i  usługi -  przekazywania informacj i 

zwrotnej ,  w zakresie działalności Administratora.  

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Państwa dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla real izacj i 

poszczególnych celów przetwarzania,  w tym do czasu wygaśnięcia roszczeń ,  

o i le inne przepisy nie nakazują przetwarza nia danych przez okresy dłuższe. 

Jeśl i  zwrócicie się Państwo z żądaniem usunięcia S woich danych, zrobimy to 

bez zbędnej  zwłok i ,  o i le nie będzie to sprzeczne z prawem i aktualnymi 



3 
 

wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych, np. do celów podatkowo  

-  skarbowych, archiwizacyjnych i  innych .  Państwa prawa wynikające  

z przepisów RODO zawarl iśmy w Klauzuli  Informacyjnej  przetwarzania 

danych osobowych przez Administratora   

 

OCHRONA DANYCH 

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie.  Wszystk ie 

mają status poufnych zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych, 

wewnętrzną Pol i tyką Ochrony Danych i  niniejszą Pol ityką Prywatności.  

Wszelk ie dane osobowe przechowujemy na zabezpieczonym serwerze. 

Administrator nie gromadzi żadnych danych osobowych ani informacj i 

identyf ikujących użytkowników niniejszej wit ryny za wyjątk iem przypadków, 

gdy podane są one świadomie przez samego użytkownika. Dane osobowe 

dostarczone przez użytkownika wykorzystywane będą tylko do celów 

określonych w danej  części wit ryny.  Informacje identyf ikujące użytkownika 

nie są przekazywane żadnym stronom trzecim .  

 

FORMULARZ KONTAKTOWY 

Jeśl i  wysyłacie Państwo pytania za pośrednictwem formularza kontaktow ego, 

pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które 

Państwo dobrowolnie podają,  aby odpowiedzieć na przesłane przez Państwa 

wiadomości.  Nie udostępniamy tych informacj i  bez Państwa zgody. 

Przetwarzamy te dane zgodnie z przepisami RODO. 

 

DANE Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO I WYSYŁKA NEWSLETTERA  

Jeśl i  chcecie Państwo otrzymywać od nas informacje, w tym informacje 

dotyczące nowych ofert,  prosimy Państwa o wyrażenie zgody, podania 

poprawnego adresu e-mail oraz informacj i ,  które pozwolą nam wys yłać do 

Państwa oczekiwane informacje.  Używamy podanych w formularzu danych 

tylko do wysyłania żądanych informacj i.  

 

 

http://www.owpiecki.pl/gfx/owpiecki/klauzula.pdf
http://www.owpiecki.pl/gfx/owpiecki/klauzula.pdf
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ANALITYKA I  NARZĘDZIA INNYCH FIRM  

Gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę, mamy możl iwość śledzenia Państwa 

zachowania na tej  stronie.  Dzieje się tak g łównie za pomocą pl ików cookies  

i  narzędzi anal itycznych f irm zewnętrznych. Anal iza Państwa zachowań 

podczas surfowania jest  zwykle anonimowa, tzn.  nie będz iemy w stanie 

zidentyf ikować Państwa z tych danych. Możecie Państwo sprzeciwić się tej  

anal izie lub jej  zapobiec,  nie używając pewnych narzędzi lub zmieniając 

ustawienia Swojej  przeglądarki internetowej .  

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” 

Strona używa pl ików cookies dla Państwa wygody. Pl ik i  typu cookies to 

bezpieczne dane, pl ik i  tekstowe niemające możl iwości uruchomienia lub 

dodatkowych uprawnień, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. 

Przeglądark i internetowe domyślnie dopuszczają  przechowywanie i  używanie 

pl ików cookies.  Dzięk i pl ikom cookies nasza strona jest  bardziej  przyjazna 

dla użytkownika, wydajniejsza i  bezpieczniejsza.   

Plik i cookies to małe pl ik i  tekstowe, które są przechowywane na Państwa 

komputerze i  zapisywane przez p rzeglądarkę.  W iększość wykorzystywanych 

pl ików cookies to tak zwane "pl ik i  cookies sesj i".  Są one automatycznie 

usuwane po każdej  wizycie.  Inne pl ik i  cookies pozostają w pamięci 

urządzenia,  dopóki nie zostaną usunięte.  Te pl ik i cookies umożl iwiają 

rozpoznanie przeglądark i podczas następnej  wizyty na stronie.  Można 

skonf igurować przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o używaniu 

pl ików cookies,  aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać 

pl ik i  cookies.  Alternatywnie przeglądarka może być skonf ig urowana tak,  aby 

automatycznie akceptowała pl ik i  cookies pod pewnymi warunkami lub aby 

zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pl ik i  cookies podczas 

zamykania przeglądark i.  Należy jednak pamiętać,  że wyłączenie pl ików 

cookies może ograniczyć funkcjona lność wit ryny.  

Pliki „cookies: pozwalają na: 

1. szybsze działanie strony www; 

2. gromadzenie danych statystycznych (Google Analytics, Facebook); 



5 
 

3. przechowywanie informacji umożliwiających dostosowanie serwisu do preferencji 

użytkownika. 

Wyłączenie plików „cookies”: 

Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu  

z niektórych usług w ramach strony www. Strona internetowa może korzystać z usług 

internetowych firm trzecich (Google, Facebook itp.). 

Można dokonać zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies 

poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej: 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Opera 

 Safari 

MAPY GOOGLE 

Nasza strona korzysta z usługi mapowej Map Google za pośrednictwem 

interfejsu API.  Jest obsługiwany przez Google Inc. ,  1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z Map Google, 

konieczne jest  zapisanie adresu IP.  Informacje te są zwykle przesyłane na 

serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej  strony nie ma 

wpływu na ten t ransfer danych.  Korzystanie z Map Google ma na celu 

uatrakcyjnienie naszej  witryny i  ułatwienie lokal izacj i  wskazanych przez nas 

miejsc na stronie internetowej.  W ięcej informacj i  na temat przetwarzania 

danych użytkownika można znaleźć w deklaracj i  ochrony danych Google pod 

adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Ta strona korzysta z Google Analyt ics, usługi anal izy oglądalności stron 

internetowych. Jest obsługiwany przez Google Inc. ,  1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  Google Analyt ics wykorzystuje 

"pl ik i  cookie" , które są przechowywane na komputerze i  umożl iwiają anal izę 

korzystania z wit ryny przez Państwa .  Informacje generowane przez pl ik i  

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/change-ie-settings#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/change-ie-settings#ie=ie-9
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
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cookie na temat korzystania z tej  strony internetowej są zazwyczaj  

przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.  Można zapobiec 

zapisywaniu tych pl ików cookies ,  wybierając odpowiednie ustawienia  

w Państwa przeglądarce.  Pragniemy jednak zaznaczyć,  że może to 

oznaczać, że nie będziecie mogli  c ieszyć się pełną funkcjonalnością tej  

strony.  Możesz Państwa uniemożl iwić przekazywanie danych generowanych 

przez pl ik i  cookies dotyczące korzystania z wit ryny  (w tym adresu IP) do 

Google oraz przetwarzania tych danych przez Google,  pobierając i  instalując 

wtyczkę do przeglądark i dostępną pod następującym l inkiem : 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

Wszelk ie prawa do całej  zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. 

Serwis zawiera elementy chronione prawem autorsk im, znaki towarowe oraz 

inne oryginalne mater iały.  Używanie bez zgody Administratora elementów 

identyf ikacj i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.  

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Dane i  informacje umieszczone na stronie Administratora są publ ikowane dla 

celów informacyjnych. Niniejsza wit ryna ma na celu dostarczenie Państwu 

wyłącznie ogólnych informacj i.  Administrator nie udziela żadnych gwarancj i 

w odniesieniu do informacj i  zamieszczonych na stronie,  włączając gwarancje 

dotyczące dostępności,  dok ładności,  terminowości,  oraz kompletności 

niniejszej  wit ryny czy też jej  zawartości.  Administrator nie pon osi 

odpowiedzialności za jak iekolwiek straty,  szkody, zarówno bezpośrednie, 

jak i pośrednie,  wynikające z użytkowania niniejszej wit ryny lub jej  

zawartości.  

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Wszelk ie pytania,  prośby i  wątpl iwości w zakresie Pol ityk i  Prywatności lub 

danych przetwarzanych i  gromadzonych na stronie Serwisu ,  mogą Państwo 

k ierować mailowo na adres:  owpttk@post.pl  lub l istownie na adres siedziby 

mailto:owpttk@post.pl?subject=wiadomosc%20ze%20strony%20www.owpiecki.pl
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Administratora:  PHU MILAN JAN KISIELEWSKI,  ul.  Zwycięstwa, nr  60,  

11-710 Piecki 

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI  

Poli tyka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez 

Administratora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od 

momentu opubl ikowania jej  na  stronie internetowej  portalu.  Administrator  

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Pol ityk i  Prywatności bez 

podania przyczyny. Informacja o dacie wejścia w życie nowej  wersj i  Pol i tyk i 

Prywatności będzie każdorazowo umieszczona w jej  treści.  
 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych  przez 

Administratora  

http://www.owpiecki.pl/gfx/owpiecki/klauzula.pdf
http://www.owpiecki.pl/gfx/owpiecki/klauzula.pdf

