
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady zbierania,
przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z
przeglądaniem przez nich strony internetowej https://warsztatblogera.pl,
zwanej dalej Stroną.

Administratorzy danych są Hanna Sobczuk, osoba fizyczna, zamieszkała w
Poznaniu, Polska oraz Dominika Żółkowska, osoba fizyczna, zamieszkała w
Medellin, Kolumbia.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail
kontakt@warsztatblogera.pl

Poniższa polityka prywatności może ulec zmianie.

Dane osobowe

Dane osobowe użytkowników strony pozyskiwane są poprzez dobrowolne
wprowadzenie ich w formularzach na stronie (np. newsletter, komentarze, sklep)
oraz poprzez gromadzenie plików cookies przez przeglądarkę.

Dane osobowe podane przez użytkowników w formularzach przetwarzane są w
celu wynikającym z konkretnego formularza, jak np. wysłanie newslettera,
dokonanie procesu zakupu towaru, pozostawienie komentarza, kontakt mailowy.

Administrator gwarantuje, że przetwarzane przez niego dane osobowe
użytkowników są poufne. Administrator nie udostępnia pozyskanych danych
jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba że zaznaczono inaczej (np. w przypadku
konkursu).

Dane użytkowników przechowywane są w bazie przez cały okres istnienia bloga.

Użytkownikowi przysługuje wgląd do danych, które udostępnił w formularzu.
Użytkownik ma prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania danych
osobowych w dowolnym momencie.

Pliki cookies



Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka – tu dowiesz się więcej). Są to
niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika,
(np. komputerze, smartfonie, tablecie). Strona wykorzystuje pliki cookies do
optymalizacji działania i funkcjonalności Strony, jej dostosowania do preferencji
użytkowników, a także w celach statystycznych i analitycznych.

Mechanizm plików cookies nie pozwala Administratorowi Strony na identyfikację
użytkownika.

Istnieje możliwość wyłączenia gromadzenia plików cookies na urządzeniu
użytkownika (zobacz w ustawieniach swojej przeglądarki), jednak w takiej
sytuacji Strona może nie funkcjonować w pełni poprawnie.

Strona wykorzystuje cookies sesyjne (tymczasowe informacje przechowywane
do momentu zamknięcia przeglądarki) oraz cookies trwałe (informacje
przechowywane przez przeglądarkę do momentu automatycznego wygaśnięcia
lub skasowania).

Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów zewnętrznych, czyli
informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych i dostawców usług
współpracujących z Administratorem (np. dodatkowo osadzone treści, wtyczki).

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym
podmiotom:

● Zenbox

Zenbox sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

● Google Analytics

Google LLC z siedzibą w USA

w celu śledzenia statystyk Strony,

● Google AdSense

Google LLC z siedzibą w USA

https://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/


w celu dostosowania reklam wyświetlanych na Stronie,

● Facebook

Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii

w celu umożliwienia korzystania z funkcji serwisu na Stronie,

● Instagram

Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii

w celu umożliwienia korzystania z funkcji serwisu na Stronie,

● YouTube

Google LLC z siedzibą w USA

w celu umożliwienia korzystania z funkcji serwisu na Stronie,

● MailerLite

UAB “MailerLite” z siedzibą na Litwie

w celu umożliwienia korzystania z funkcji newslettera na Stronie,

● WooCommerce

Automattic Inc. z siedzibą w USA

w celu umożliwienia korzystania z funkcji sklepu na Stronie,

● WooCommerce PayPal Checkout

Automattic Inc. z siedzibą w USA

w celu umożliwienia dokonywania szybkich płatności w sklepie na Stronie.

Statystyki



Strona używa wtyczki Google Analytics (plików cookies i kodu śledzenia) do
zbierania statystyk na temat wizyt na Stronie. Wśród zbieranych danych są
informacje o kraju i mieście pochodzenia użytkownika, przeglądanych podstron,
czasu wizyty na Stronie.

Zbierane dane nie pozwalają na identyfikację użytkowników.

Osadzone treści

Artykuły na Stronie mogą zawierać osadzone treści z innych witryn (np. filmy,
obrazki, linki do artykułów). Treści te zachowują się analogicznie do tego, jakby
użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o użytkownikach, używać ciasteczek, dołączać
dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z
osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym
materiałem, jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

Wiadomości e-mail

Wysyłając do mnie wiadomość e-mail, przekazujesz mi adres e-mail, z którego
korzystasz, a także inne dane osobowe, jeśli zostaną zawarte w wiadomości.
Wysłanie wiadomości e-mail do Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na otrzymanie odpowiedzi, a tym samym zgody na przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych użytkownika (adresu e-mail).

Newsletter

Użytkownik może dobrowolnie zasubskrybować newsletter Administratora w
celu otrzymywania regularnych wiadomości e-mail. W celu zapisu na newsletter
należy podać imię lub pseudonim i adres e-mail użytkownika.

Dane użytkownika są zapisane w bazie systemu MailerLite i będą przetwarzane
przez cały okres istnienia Strony oraz wysyłania newslettera przez
Administratora. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z
subskrypcji newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Komentarze



Zostawiając komentarz na Stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych
przez Ciebie danych osobowych: imienia bądź pseudonimu (widoczne dla innych
użytkowników), adresu e-mail (niewidoczny). Te dane są wymagane do
pozostawienia komentarza.

Opcjonalnie można też podać adres witryny internetowej użytkownika. Adres
witryny będzie widoczny dla innych użytkowników Strony. Administrator
zastrzega, że może usunąć adresy witryn umieszczone w komentarzach o
charakterze spamu lub kryptoreklamy, a tym samym nie będzie dłużej tych
danych przechowywał.

Powyższe dane, a także adres IP, z którego użytkownik dodał komentarz, są
zapisywane w bazie systemu WordPress. Dane będą przechowywane przez cały
okres działalności bloga.

Pod formularzem do pozostawienia komentarza, użytkownik może również
zaznaczyć opcję zapamiętania na przyszłość autora komentarza poprzez pliki
cookies.

Media społecznościowe i YouTube

Do Strony podpięte są portale społecznościowe (Instagram, Facebook Fanpage)
oraz kanał na YouTube, gdzie administrator publikuje treści związane z treściami
na Stronie.

Wchodząc w interakcję z profilami Administratora na mediach
społecznościowych lub zewnętrznych platformach, użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych. Przez wejście w
interakcję rozumie się polubienie profilu lub zasubskrybowanie kanału,
zostawienie komentarza, wysłanie wiadomości prywatnej Administratorowi.

Dane będą przetwarzane w celu administrowania lub zarządzania profilami,
komunikacji z użytkownikiem, kierowania treści marketingowych w oparciu o
uzasadniony interes Administratora.

W takim przypadku zasady zbierania, przetwarzania oraz przechowywania
danych ustala podmiot zarządzający danym portalem. Dane będą
przechowywanie przez okres istnienia strony bądź profilu.



Sklep

Strona korzysta z wtyczki WooCommerce, która używa plików cookies w celu
śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania Strony.

Do realizacji zamówienia w sklepie na Stronie konieczne jest podanie danych
osobowych użytkownika: imienia i nazwiska, adresu e-mail, a także adresu
zamieszkania w przypadku zakupu produktu fizycznego. Użytkownik zgadza się
na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy
kupna-sprzedaży. Każde zamówienie traktowane jest jako odrębna pozycja w
bazie.

Dane osobowe użytkownika zostaną zapisane w bazie danych Strony i będą w
niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Administrator na podstawie umowy o przetwarzaniu danych, udostępnia
informacje z podmiotami trzecimi, które pomagają procesować zamówienia i
dostarczają usługi, np.: ING Bank Online, PayPal, firmy kurierskie.

Konkursy

Biorąc udział w konkursach organizowanych na Stronie przez Administratora lub
we współpracy z firmą zewnętrzną, użytkownik zgadza się na udostępnienie
swoich danych osobowych wymaganych do udziału w konkursie oraz na
przetwarzanie ich przez Administratora i/lub firmę zewnętrzną. Dane te
każdorazowo określa regulamin konkursu. Ponadto dane kontaktowe
zwycięzców zostaną również przekazane firmie kurierskiej w celu doręczenia
nagrody rzeczowej.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona. Zapytania skierowane do serwera są zapisywane i
przechowywane w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z których korzysta
użytkownik Strony.



Dane przechowywane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji
użytkowników. Mogą być one wykorzystane np. do diagnozowania problemów
technicznych serwa czy w celach bezpieczeństwa.


