Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania, dostosowania serwisu do
preferencji użytkowników, a także w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć
ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z mojej strony internetowej bez zmiany
ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji
znajdziesz w Polityce prywatności.
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych oraz funkcjonowania plików
cookies w ramach Serwisu obrazkoterapia.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Zapart, prowadząca działalność
gospodarcza jako obrazkoterapia z siedzibą w Żorach, ul. Boczna 6.
Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników,
w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO oznacza rozumieć należy 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Użytkownik oznacza każdą osobę fizyczna odwiedzająca moją stronę lub w inny sposób korzystająca z
usług (w tym w szczególności z newslettera).
Odwiedzając moją stronę możesz ją przeglądać bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych
osobowych.
Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych
W zależności od tego, w jaki sposób zechcesz skorzystać z mojej strony internetowej, będę przetwarzać
Twoje dane osobowe w celu:
1.
przesłania informacji za pośrednictwem newslettera, na podstawie wyrażonej zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – podając swój adres e-mail w celu otrzymywania newslettera
wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu oraz na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie.
Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych
dokonanego przed wycofaniem zgody. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłki
newslettera do momentu, kiedy z niego zrezygnujesz.
2.
analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników,
a także ich preferencji, co stanowi realizację mojego prawnie uzasadnionego interesu jako
administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu będę przetwarzać Twoje dane co do
zasady do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.
3.
publikowania komentarzy i opinii na podstawie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), wynikającej z dodania komentarza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać
komentarz. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym przypadku będę
przetwarzać Twoje dane przez czas funkcjonowania strony, na której zamieszczony jest komentarz,

chyba że wcześniej go usuniesz. Wówczas zostaną również usunięte Twoje dane związane z
zamieszeniem komentarza.
Twoja aktywność jako Użytkownika w Serwisie, w tym Twoje dane osobowe, mogą być rejestrowane
w logach systemowych. Dane te przetwarzane są przede wszystkim również w celach technicznych - w
szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.
Odbiorcy danych
W związku z prowadzeniem przeze mnie Serwisu dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym
podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów
informatycznych. Mogą być przekazane także innym podmiotom, gdy będzie to konieczne, jednak
zawsze na podstawie odpowiednich przepisów lub umów powierzenia.
Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz prawo dostępu do treści swoich
danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji
zapart.agnieszka@gmail.com.
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Polityka Cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych informacji zawartych
w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to przede wszystkim 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.
Pliki cookies umieszczone są na Twoim urządzeniu końcowym przeze mnie, jako operatora Seriwsu
obrazko&terazpia.
Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu:

1.
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji jako
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2.
wyświetlania treści reklamowych dostoswanych do Twoich zainteresowań oraz preferencji
przez podmioty trzecie – w przypadku mojej strony internetowej jest to youtube.com oraz
doubleclick.net
3.
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
- cookies „sesyjne”, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
- „stałe”, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w
serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji
może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych serwisów
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIN.
W ramach Serwisu stosuję następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, bez
których prawidłowe korzystanie z serwisu nie byłoby możliwe;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Jako Użytkownik możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. 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 w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
Należy jednak pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej
informacji
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jest
pod
adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

