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polityka prywatności i plików cookie
Witaj na mojej stronie internetowej prowadzonej pod adresem https://rafalgondzio.pl/! 

Zapraszam Cię do zapoznania się z zasadami ochrony Twoich danych osobowych w tym miejscu:

Ich administratorem jestem ja - Rafał Gondzio, ul. 6 Sierpnia 74 lok. 108, 90-646 Łódź, NIP: 8311610064. 

 

Gwarantuję Ci, że Twoje dane osobowe są bezpieczne. Są przetwarzane tylko przeze mnie i ewentualnie przez

usługodawców z usług których korzystam świadcząc Ci usługę prawną - hostingodawcę, dostawcę narzędzi

biurowych on-line (w tym zakresie są przekazywane do serwerów na terytorium Stanów Zjednoczonych),

operatora systemu fakturowego czy informatyka serwisującego stronę i serwer.   

 

Jeśli masz pytanie dotyczące Twoich danych osobowych, napisz do mnie na kontakt@rafalgondzio.pl.

Kontaktując się ze mną lub zostawiając komentarz na moim blogu przekazujesz mi swoje dane osobowe.  

dane osobowe

administrator

Na mocy RODO masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, przenoszenia danych, czy odwołania zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów prawa,

masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje Prawa

czynności przetwarzania

Kontakt
Kontaktując się ze mną mailowo przekazujesz mi swój adres e-mail, a telefonicznie - swój numer telefonu. Gdy
robisz to przez formularz na stronie, przekazujesz mi dodatkowo swoje imię i nazwisko. Podczas kontaktu możesz
przekazać również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 
Twoje dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania przez Ciebie
kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po zakończeniu kontaktu, dane przetwarzane są w usprawiedliwionym celu w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Twoje dane zawarte w korespondencji będę przechowywał przez okres 6 lat i usunę je w ostatnim dniu roku
kalendarzowego, w którym ten termin upłynie. Masz prawo domagać się ich usunięcia przed upływem tego
terminu, chyba że ich zachowanie będzie uzasadnione z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obronę przed
potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
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pliki cookies

logi serwera
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Komentarze
Dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by dodać komentarz.
 
System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich
danych osobowych.
 
Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na
blogu na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o
usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Moja strona wykorzystuje pliki cookies.
 
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Możesz
zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki.
 
W celu zapewnienia prawidłowego działania strony, wykorzystywane są cookies własne. Natomiast dla
zapewnienia prawidłowego działania funkcji zapewnianych przez podmioty trzecie, moja strona wykorzystuje
cookies podmiotów trzecich.
 
Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (cookies sesyjne), inne natomiast są
zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym
wejściu na stronę (trwałe cookies).
 
W zakresie cookies osób trzecich, korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC.
Podstawą działania w tym zakresie jest mój prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich
analizie w celu optymalizacji strony.
 
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony i przekazuje
do serwerów w USA. Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. 
 
Korzystam również z systemu Disqus w celu obsługi komentarzy na blogu. Wiążę się to z wykorzystywaniem
plików cookies firmy Disqus Inc. Disqus może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla
własnych celów marketingowych, na co nie mam wpływu. Korzystasz z Disqus na podstawie umowy zawartej
przez Ciebie z Disqus poprzez rejestrację konta użytkownika w ich systemie.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
Zapytania te zapisywane są w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są
wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy
służący do administrowania stroną.
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