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Polityka prywatności serwisu www.katarzynapluska.pl

1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i 

ochrony danych osobowych w ramach strony internetowej www.katarzynapluska.pl 

(zwanej dalej serwis). 

2. Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie, przez 

Użytkowników serwisu za pomocą formularzy dostępnych na Stronie Internetowej 

www. katarzynapluska.pl i jej podstronach jest Administrator. Administratorem 

danych osobowych zawartych w serwisie jest Katarzyna Skoczylas-Płuska,  

Bieniądzice 36, 98-300 Wieluń 

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) 

wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w 

celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez 

Administratora.  

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich 

zachowaniach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

b) poprzez gromadzenie plików cookies. 

5.  Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. 

6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony danych 

personalnych czy adresowych oraz informacji dotyczących Użytkowników 

Serwisu, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom 

nieupoważnionym oraz nieuprawnioną modyfikacją z naruszeniem obowiązujących 

przepisów prawa. 

7. Dane przekazywane dobrowolnie przez Użytkowników Serwisu w celu 

subskrypcji bezpłatnych newsletterów należących do www.katarzynapluska.pl 

przetwarzane są do wysyłania newslettera, niezapowiedzianych informacji o 

usługach i produktach handlowych



8. Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

modyfikacji, a także usunięcia.  

9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony 

internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane 

przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz 

regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.  

10. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów polityki prywatności Serwisu 

proszę o kontakt - kontakt@katarzynapluska.pl  

Pliki cookies serwisu www.katarzynapluska.pl 

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe, 

nieszkodliwe ani dla komputera ani dla Użytkownika Serwisu, które są zapisywane 

w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. 

2. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie serwisu 

www.katarzynapluska.pl i jej podstron i mogą być odczytywane przez system 

teleinformatyczny Administratora. 

3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane 

osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do 

identyfikacji Użytkowników jak również do pozyskiwania jakichkolwiek o nich 

informacji. 

4. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”: 

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i

pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.  

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Strony 

Internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. 

5. Administrator informuje, że Użytkownik Serwisu za pomocą ustawień 

przeglądarki internetowej może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia 

dotyczące plików cookies, uniemożliwiając przechowywanie plików cookies na 

urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. 

6. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach 

a. konfiguracji Serwisu; 

b. poprawiania użyteczności Serwisu; 

c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik 

Strony Internetowej korzysta z Serwisu. 


