POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.kosztwydruku.pl
I Informacje ogólne
1. Operatorem serwisu www.kosztwydruku.pl jest Krystyna Wolko prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą kosztwydruku.pl Krystyna Wolko.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");
3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod
adresem www.kosztwydruku.pl.
3. Krystyna Wolko jako założyciel Serwisu www.kosztwydruku.pl przykłada szczególną wagę do
ochrony prywatności Użytkowników. Dba o bezpieczeństwo udostępnianych Serwisowi danych
osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, jak również przed ich
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ponadto sprawuje stałą kontrolę
nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym
stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego
prowadzenia Serwisu.
4. kosztwydruku.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze
zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub
niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są
unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów
zabezpieczeń.
II Dane użytkowników serwisu kosztwydruku.pl
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści
swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również
ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych
przez Serwis.
7. Podawane przez Użytkownika w czasie rejestracji dane są wykorzystywane do kontaktu z
Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez Serwis związanych z wykonywaniem umowy o
świadczenie usług. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane
przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
9. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre
usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do serwisów obsługujących płatności
lub też innych podmiotów, z którymi serwis w tym zakresie współpracuje.
10. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod
numerem: ……………... Administratorem danych jest Krystyna Wolko prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą kosztwydruku.pl Krystyna Wolko.
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11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
12. kosztwydruku.pl zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych
jak również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od
umowy, a także jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
13. kosztwydruku.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych
wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu
(np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu.
14. kosztwydruku.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych,
statystycznych informacji demograficznych.
III Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Cookies (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym
użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać
przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na
identyfikację Użytkownika, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe
wyłączenie przez serwer, który je utworzył.
3. W serwisie kosztwydruku.pl wykorzystywana jest technologia cookies w celu dostosowania serwisu
do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę na to, aby wpisane przez
niego dane zostały zapamiętane i by mógł on bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy
następnych odwiedzinach na stronach kosztwydruku.pl. Dane te będą zapisane w postaci cookies.
Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
11. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookies wykorzystywane w statystykach.
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12. Dodatkowe informacje o plikach Cookies można znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.
IV Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 czas nadejścia zapytania;
 czas wysłania odpowiedzi;
 nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji e-usługi http;
 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 informacje o przeglądarce użytkownika;
 Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
V Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
VI Zarządzanie plikami cookies – zgoda użytkownika
1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzega się, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
może uniemożliwić korzystanie ze strony www.kosztwydruku.pl.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i
postępuj zgodnie z instrukcjami:
 Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl;
 Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
 Opera - http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html;
 Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9;
 w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do
zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia
mobilnego.

VII Postanowienia końcowe
1. Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania/przekierowywania (link) do innych stron
internetowych. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich
twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że kosztwydruku.pl nie
sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest
odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich. Użytkownik uznaje, że korzysta
z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz że kosztwydruku.pl nie jest odpowiedzialny
za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których
przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownik ponosi pełną
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2.
3.

odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez
niego w Serwisie odsyłacz.
Użytkownicy Serwisu mają bezpośrednią możliwość kontaktu z Serwisem za pośrednictwem
formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu w zakładce Kontakt.
Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na łamach Serwisu. Wraz z każdą zmianą
nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Niniejszy dokument ma charakter
wyłącznie informacyjny.
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