
Polityka Prywatności serwisu  
www.SprawdzonyFizjoterapeuta.pl 

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem 

danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. 

Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie 

masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.  

Dane osobowe to podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł 

Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu. 

Niniejszą Pol i tykę Prywatnośc i  stanowi źródło informacj i wymaganych przez 

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

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczęło obowiązywać 25 maja 

2018 r. („RODO”). 

Administrator 

Adm in i s t r a t o r em  Two i c h  d any ch  o sobowych  p r z e twa r zany ch  w  c e l a c h  

przedstawionych poniżej jest PROVEN MEDIC Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach  

przy ul. Staromiejskiej 17, NIP 6252449234. 

Administrator z zastrzeżeniem przypadków opisanych poniżej, nie sprzedaje,  

nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych użytkowników 

serwisu www.SprawdzonyFizjoterapeuta.pl, bez ich wyraźniej zgody udzielonej  

w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej .  

Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych  

w minimalnym, niezbędnym zakresie do realizacji celów przetwarzania. 

Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników na wniosek sądu, prokuratury, 

pol icj i lub innego organu prawnego. Administrator udostępnia dane osobowe 

użytkowników serwisu www.SprawdzonyFizjoterapeuta.pl innemu użytkownikowi,  

który deklaruje chęć zawarcia umowy lub prowadzenia rozmów z użytkownikiem.  

Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzanych 

danych jest chroniona poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne 
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Specjalista ds. Ochrony Danych 

Powołaliśmy Inspektora ds. Ochrony Danych (dalej: Specjalistą). Możesz kontaktować  

się z Specjalistą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych  

osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących Ci praw. Inspektor jest zobowiązany  

do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań zgodnie z prawem UE  

lub prawem krajowym. 

 
Specjalista Ochrony Danych: e-mail: IODO@sprawdzonyfizjoterapeuta.pl 

 

Zadaniem Specjalisty jest: 

a) informowanie Administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 

osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich z mocy prawa; 

b) moni to rowan ie  p r zes t r zegan ia  RODO,  innych p rzep i sów UE  l ub  pańs tw 

członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział 

obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu  

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;  

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania; 

d) współpraca z organem nadzorczym;  

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem. 
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Cele przetwarzania danych 

Cel Objaśnienie Podstawa  
prawna 

Czas trwania  
przetwarzania (kiedy  

Twoje dane będą  
usunięte) 

Założenie konta w W tym przypadku chodzi  Art. 6 ust. Przez okres świadczenia 
serwisie zgodnie z o przetwarzanie danych w zakresie 1 lit. b) usługi konta, z tym, że 

treścią Regulaminu niezbędnym do tego, abyś mógł RODO gdyby nie doszło do 
 założyć konto w serwisie oraz art. założenia konta  
 www.SprawdzonyFizjoterapeuta.pl  22 ust. 2 w serwisie lub po 
 i korzystać z niego m.in. w celu lit. a) usunięciu konta, dane 
 weryfikacji prawidłowości danych. 

W przypadku problemów  
 z założeniem konta możesz   
skontaktować się z nami  
bezpośrednio. 

RODO Zostaną 
zarchiwizowane  
i niewykorzystywane 
poza celem związanym 
z  d o c h o d z e n i e m ,  
obroną czy ustaleniem 
wzajemnych roszczeń 
nie później niż do 
przedawnienia. 

Informowanie 

potencjalnych 
pacjentów i 

społeczeństwa o tym,  

iż konkretny 
fizjoterapeuta 

wykonuje zawód  
w sposób zgodny z 

prawem, posiadając 

prawo wykonywania 
zawodu 

W tym przypadku chodzi o takie dane jak 
imię i nazwisko oraz numer prawa 
wykonywania zawodu. Wskazane dane 
pozyskane zostały z bazy publicznej tj. 
Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą. 

Art. 6 ust. 
1 lit f) 
RODO 

Do momentu wyrażenia 
sprzeciwu, chyba  
że dojdzie do założenia 
konta w serwisie wtedy 
w sposób dostosowany 
dla pozostałych celów 
przetwarzania. 

Zawarcia umowy o Po założeniu konta w serwisie Art. 6 ust. Przez okres świadczenia 

świadczenie usługi 
zgodnie z 

www.SprawdzonyFizjoterapeuta.pl, 
możesz zamówić usługę zgodnie  

1 lit. b) 
RODO 

usługi i do czasu 
przedawnienia 

Regulaminem. z Regulaminem. Dane osobowe oraz art. wzajemnych roszczeń,  
 zebrane w procesie zamówienia 22 ust. 2 z tym, że gdyby nie 
 usługi będą przetwarzane (w tym lit. a) doszło do zawarcia 
 np. podmiotom świadczącym 

określoną wybraną przez 
RODO umowy i świadczenia 

usługi zgodnie  

 Użytkownika funkcjonalność) po to, 
aby  s f i na l i zować  us ługę .   
 
Do  zawarcia umowy uprawniony 
jest każdy użytkownik, bez 
weryfikacji wstępnej, chyba, że w 
Regulaminie wskazano inaczej. 
 

 z Regulaminem lub po 
zakończeniu 
świadczenia usługi, 
dane zostaną 
zarchiwizowane  
i niewykorzystywane 
poza celem związanym 
z  d o c h o d z e n i e m ,  
obroną czy ustaleniem 
wzajemnych roszczeń. 

http://www.sprawdzonyfizjoterapeuta.pl/
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Wykonania umowy  
oświadczenie 

usługi zgodnie  

z Regulaminem 

Po założeniu konta w serwisie 
www.SprawdzonyFizjoterapeuta.pl, 
możesz korzystać z usług zgodnie z 
Regu l am inem .  Dan e  o sobowe  
zebrane w procesie zamówienia i 
realizacji usługi będą przetwarzane 
po to, aby wykonać umowę. W toku 
zamawiania usługi możesz wybrać 
też opcje dodatkowe (zgodnie z 
Regulaminem), jeżeli wybierzesz te 
opcje, to Twoje dane będą także 
przetwarzane w celu wykonania tej 
dodatkowej usługi. 

Art. 6 ust. 
1  l i t .  b)  
RODO 
oraz art. 

22 ust. 2 
l i t .  a )  
RODO 

Przez okres świadczenia 
usługi i do czasu  
przedawnienia 
wzajemnych roszczeń,  
z tym, że gdyby nie 
doszło do zawarcia 
umowy i świadczenia 
usługi zgodnie  
z Regulaminem lub po 
zakończeniu 
świadczenia usługi, 
dane zostaną 
zarchiwizowane  
i niewykorzystywane 
poza celem związanym 
z  d o c h o d z e n i e m ,  
obroną czy ustaleniem 
wzajemnych roszczeń. 

W celu wykonania 
obowiązków 

związanych z 

  realizacją praw 

wskazanych  
w RODO. 

W tym przypadku dane będą 
przetwarzane wyłącznie w zakresie  
niezbędnym do identyfikacji  
i weryfikacji tożsamości osoby  
żądającej. 

Art. 6 ust. 
1  l i t .  c )  
RODO 

W celu obrony przed 
roszczeniami przez 
okres przedawnienia 
roszczeń z tytułu 
naruszenia dóbr  
osobistych. 

  W celu realizacji 
obowiązków 

publicznoprawnych 
  (np. podatkowych) 
  W związku 

zawarciem umowy  
o świadczenie 

usługi zgodnie  

z Regulaminem. 

  Chodzi o realizację obowiązków 
spoczywających na Administratorze 
danych na mocy prawa polskiego. 

Art. 6 ust. 
1  l i t .  c )  
RODO 

Do czasu 
przedawnienia 

zobowiązań 
publicznoprawnych 
(m.in. podatkowych). 

  W celu realizacji 
marketingu usług 

www.SprawdzonyFi 
zjoterapeuta.pl 

Jeżeli marketing będzie realizowany poprzez 
wysyłkę mailingu– Zostaniesz poproszony o 
dodatkową zgodę. W tym przypadkuwykorzystane 
zostaną dane osobowe uzyskane poprzez  
konto czy w trakcie procesu t r an s a kc y j n ego  
i  w ykon yw an i a  usługi i przez ten czas. 
Wskazany ce l  może być  także 
rea l izowany poprzez  wyświet len ie  
spersona l izowanej  rek lamy na 
podstaw ie  prof i lowania.  P rof i lowanie 
to  zgodn ie z  RODO oznacza dowolną 
formę zautomatyzowanego 
przetwarzan ia  danych  osobowych,  
które po lega na wykorzys tan iu  danych 
osobowych do oceny n iek tórych 
czynn ików  osobowych osoby  f izycznej ,  
w szczegó lnośc i  do  anal izy  lub 
prognozy aspektów  dotyczących 
efektów pracy  tej  osoby f izyczne j ,  j e j  
sytuac j i  ekonomicznej ,  zdrowia,  
osobis tych  preferenc j i ,  
za interesowań,  wiarygodnośc i ,  
zachowania,  loka l izac j i  lub 
przemieszczan ia s ię ;  

Art. 6 ust. 
1  l i t .  f )  
RODO 

Do czasu zgłoszenia 

sprzeciwu, a po  

zgłoszeniu wyłącznie w  

celu obrony przed 
roszczeniami (przez 
okres przedawnienia 

roszczeń z tytułu 

naruszenia dóbr  
osobistych). 

http://www.sprawdzonyfizjoterapeuta.pl/
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W celu zapewnienia Chodzi m.in. o zapobieganie Art. 6 ust. Do czasu zgłoszenia 

bezpieczeństwa w nieuprawnionemu dostępowi do 1 lit. f) skutecznego sprzeciwu 

serwisie. sieci łączności elektronicznej i 
rozprowadzaniu złośliwych kodów,  
przerywanie ataków typu „odmowa  
usługi”, a także przeciwdziałanie 
uszkodzeniu systemów 
komputerowych i systemów  
łączności elektronicznej. 

RODO lub do czasu 

przedawnienia 
wzajemnych roszczeń 
np. związanych  
z naruszeniem reguł 
bezpieczeństwa w 
serwisie w zależności 
od tego, które 
zdarzenie nastąpi  
wcześniej. 

W celu W tym przypadku dane będą Art. 6 ust. Przez okres 
dochodzenia, 
ustalenia lub 
obrony przed 
roszczeniami 
związanymi z: 
-  wykonaniem 
usługi zgodnie  
z Regulaminem  
(w tym zakresie, 
rozpatrywania 
reklamacji); 
wykonywaniem 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów RODO 
(aby móc wykazać  
zgodność    
z przepisami). 

przetwarzane wyłącznie w zakresie 
n i e zb ędn ym do  d o c hod zen i a ,  
ustalenia lub obrony roszczeń. 

1 lit. f) 
RODO 

przedawnienia roszczeń 

zarówno 
przysługujących 
względem 
Administratora danych, 
jak i przys ługujących 
Administratorowi 
danych. 



 
    W celu realizacji 
działań 

analitycznych i 
statystycznych, w 

W tym przypadku dane będą 

przetwarzane wyłącznie w zakresie  

niezbędnym do prowadzenia 
działań analitycznych i 

Art. 6 ust. 
1  l i t .  f )  
RODO 

Do czasu zgłoszenia 

skutecznego sprzeciwu 
- w takim przypadku  
przez okres wymagany 

  ramach prawnie statystycznych, w ramach prawnie  do wykonania  

uzasadnionego uzasadnionego interesu w związku  i  udokumentowania 

interesu. ze świadczonymi usługami.  przez Administratora 

obowiązków prawnych 

nałożonych przez 

przepisy RODO. 

W celu przesyłania W tym przypadku zostaniesz Art. 6 ust. Do czasu wycofania 

newslettera. poproszony o dodatkową zgodę i 1 lit. a) zgody, a po wycofaniu 
 podanie adresu email. W tym 

przypadku wykorzystane zostaną 
dane osobowe uzyskane poprzez 
konto czy w trakcie wykonywania 
usługi i przez ten czas. Wskazany 
cel może być także realizowany 
poprzez wyświetlenie 

spersonalizowanej reklamy na 
podstawie profilowania. 

RODO wyłącznie w celu 

obrony przed 
roszczeniami (przez 
okres przedawnienia 

roszczeń z tytułu 

naruszenia dóbr  
osobistych). 

 Profilowanie to godnie z RODO 
o z n a c z a  d o w o l n ą  f o r m ę  

zautomatyzowanego przetwarzania 
danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych 
do oceny niektórych czynników  
osobowych osoby fizycznej, w 
szczególności do analizy lub 

prognozy aspektów dotyczących  
efektów pracy tej osoby fizycznej,  
jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 
osobistych preferencji, 
zainteresowań, wiarygodności, 
zachowania, lokalizacji lub  
przemieszczania się; 

  

 

Zgoda 

Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać 

w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych 
 lub drogą wiadomości mailowej na adres kontakt@sprawdzonyFizjoterapeuta.pl 

Wycofanie zgody nie wp ływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego 

do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni,  
czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych  

w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie,  

że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. 

mailto:kontakt@sprawdzonyFizjoterapeuta.pl


Uzasadniony interes i prawo do sprzeciwu 

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO, czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz 
 w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  
wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator 
danych nie będzie móg ł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jednocześnie gdy Twoje dane pochodzą z publicznie dostępnych rejestrów  zawsze możesz 
wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania.  

W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  
np. w celu marketingu usług serwisu www.SprawdzonyFizjoterapeuta.pl nie trzeba 
uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu 
Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie 
a r t .  6  u s t .  1  l i t .  f )  R O D O  w  c e l u  m a r k e t i n g u  u s ł u g  s e r w i s u  
www.SprawdzonyFizjoterapeuta.pl , w zakresie, w jakim te dane były w tym  
celu przetwarzane. 

Sprzeciw można zgłosić w siedzibie Administratora danych lub drogą wiadomości 
mailowej na adres kontakt@sprawdzonyFizjoterapeuta.pl 

Pozostałe prawa 

Oprócz prawa do wycofania zgody i zg łoszenia sprzeciwu przys ługuje Ci prawo dostępu  

do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo  
do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego,  
by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu, i wywo łuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią 

wpływa. 

Wskazane prawa możesz realizować w siedzibie Administratora danych lub drogą 

wiadomości mailowej na adres kontakt@sprawdzonyFizjoterapeuta.pl. Możesz także 
prostować dane, wchodząc na konto. Możesz także w każdej chwili usunąć konto  
po zalogowaniu się zgodnie z Regulaminem lub stosownie do poprzednio 
wskazanych form kontaktu Przys ługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu 
Nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Đ https://uodo.gov.pl/ 

Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie (poprzez konto, w trakcie 

użytkowania serwisu etc.) lub z innych źródeł np. w celu wykonania usług serwisu.  
W przypadku konieczności przekazania informacji podmiotom trzecim - zakres danych 

obejmować  będz ie wy łączn ie informacje n iezbędne do świadczenia us ług  

za pośrednictwem serwisu www.SprawdzonyFizjoterapeuta.pl. 

http://www.sprawdzonyfizjoterapeuta.pl/
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Dobrowolność podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem realizacji celów 
powołanych powyżej. Jednocześnie Administrator jest uprawniony do przetwarzania 
danych pochodzących z publicznych rejestrów do czasu wyrażenia sprzeciwu.  

Odbiorcy danych 

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacj i us ługi zgodnie z Regulaminem  

są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę  
(w tym ich podwykonawcom – partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie 
techniczne lub organizacyjne oraz podmiotom uprawionym na podstawie przepisów 
prawa, a także call center i podmiotom rozsy łającym informacje drogą mailową  
i/lub SMS). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych 
mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora danych,  
z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych. 

Odbiorcy z krajów trzecich 

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom zlokalizowanym za granicą - nawet 

poza UE lub EOG. Dane kraje mogą nie posiadać odpowiednich przepisów,  
które chroniłyby dane osobowe w takim samym stopniu, jak czynią to regulacje  
w Szwajcarii, UE czy EOG. Kraje, które nie zapewn iają odpowiedniej ochrony określamy 

jako "kraje trzecie". W przypadku ujawnienia danych osobowych Użytkownika przez 
odbiorcę z kraju trzeciego, podejmiemy odpowiednie środki w celu zapewnienia  
ich ochrony. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest zawarcie z odbiorcami z państw 
trzecich umów o przekazywaniu danych zapewniających niezbędną ochronę danych. 
Zawierają one klauzule zatwierdzone, wydane lub uznane przez Komisję Europejską  
i Federalnego Inspektora Ochrony Danych i Informacji, tzw. standardowe klauzule umowne. 
Ponadto dozwolone jest przekazywanie danych osobowych odbiorcom, którzy przystąpili 
do programu Tarczy Prywatności UE-USA. Prosimy o kontakt z nami, jeżeli chcesz uzyskać 
kopię naszych umów dot. przekazywania danych lub uzyskać więcej informacji w tym 
zakresie. 

Zmiany Polityki Prywatności 

Oferta Serwisu może z czasem ulegać modyfikacjom, dlatego też w przyszłości możemy 

wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa 
wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Użytkownik Serwisu 
akceptuje zmiany w Polityce Prywatności i zobowiązuje się do stałego kontrolowania  

jej zmian. 



Zasady wykorzystywania plików cookies przez serwis 
 
Administrator: Proven Medic Sp. z o.o. 

Użytkownik osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, osoba fizyczna, lub inny podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem 
Serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi przez Serwis;  

Urządzenie - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje 
dostęp do Serwisu; 

Serw i s  g łówna  s t rona  i n te rne towa  oraz  wszys tk i e  pods t rony  w domen ie  
sprawdzonyfizjoterapeuta.pl 

Cookies dane informatyczne, a 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 droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem 
Serwisu 

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, 
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

Rodzaje i cele wykorzystywanych Cookies 

Rodzaj cookies Objaśnienie 

Cookies Administratora 

cookies sesyjne Cookies sesyjne, które są przechowywane na 
Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do chwili 
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; 

cookies trwałe Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu 
Uży tkown ik a  i  pozos t a j ą  t am  do  momen tu  i ch  
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub 
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia  
z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwa łych 
n ie pozwala na pob ieranie jak ichko lwiek danych  
osobowych ani żadnych informacji poufnych  
z Urządzenia Użytkownika. 

http://sprawdzonyfizjoterapeuta.pl/


 
Administrator wykorzystuje cookies w łasne w następujących celach: 
− konfiguracji serwisu oraz dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu  

do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych 
Serwisu, 

− zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu, 
− zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 
− uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika  

w serwisie 

− poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności 
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu, 

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

− tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  

Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia 
ulepszanie ich struktury i zawartości, 

− dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich 
zainteresowań w ramach usług reklamowych Google AdWords, facebook, twitter. 

Cookie Zewnętrzne 

cookies firmy Google LLC Serwis korzysta z narzędzi analitycznych Google 
Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin  
strony, takie jak podstrony, które wyświetlił Użytkownik,  
czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy 
poszczególnymi podstronami. W tym celu 
wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC 
dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień 
plików cookies Użytkownik może zadecydować, czy 
wyraża zgodę na korzystanie w swoim przypadku  
z Google Analytics, czy nie. 
Na stronach serwisu osadzane mogą być wideo  
z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki 
cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. 

cookies firmy Facebook Serwis korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak  
Facebook Pixel, by kierować do Użytkownika 
spersonalizowane informacje w serwisie Facebook. 
Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy 
Facebook .  W  ramach  u s t aw i e ń  p l i ków  c ook i e s  
Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na 
korzystanie w swoim przypadku z Pixela Facebooka,  
czy nie. 

Cookies firmy Hotjar Serwis korzysta z narzędzi analitycznych: Hotjar 
(adminstrator cookies: Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie), 
w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych 
statycznych.  

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 z łośliwego. 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. 

Definicje 



Użytkownik ma w każdej chwili możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików 
Cookies do swojego Urządzenia,  co może jednak powodować  ograniczenia  
w funkcjonowaniu Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu 
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach: 

▪ d o s t o s o wan i a  z awa r t o ś c i  s t r o n  i n t e r n e t o wy c h  S e r w i s u  d o  p r e f e r e n c j i 
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,  

▪ poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki, 

▪ optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki 

Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź 
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji 

w przeglądarce internetowej, której używa. 
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

Logi serwera 

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesy łaniem zapytań do serwera, na którym 

przechowywana jest serwis. 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. Logi zapisywane  
i przechowywane są na serwerze. 
Dane zap isane w logach serwera  n ie  s ą  ko jarzone z  konkretnymi  osobami  
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji 

użytkowników. 
Logi serwera stanowią wyłącznie materia ł pomocniczy s łużący do administrowania 
stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi  
do administrowania serwerem. 


