POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRIVACY POLICY
„DISCUS FIXUS”

Drogi Użytkowniku,
Dear User,
Chciałabym Cię poinformować, że administratorem Twoich danych osobowych na blogu „Discus Fixus” –
dostępny pod adresem discusfixus.pl – jest Olga Bogdańska („Administrator”) zamieszkała w Konstantynowie
Łódzkim (95-050). W razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
hello@discusfixus.pl. Poniżej dowiesz się, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe.

I would like to inform you that the administrator of your personal data – available at discusfixus.pl – is Olga
Bogdańska (“Administrator”). You can contact the Administrator at: hello@discusfixus.pl

1. Twoje dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) będą przetwarzane, jeżeli skorzystałeś z
formularza kontaktowego - zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą. Podanie danych jest oczywiście
dobrowolne, ale konieczne do wysłania zapytania.
Your personal data (name, surname and e-mail address) will be processed if you used the contact form
– according to your consent. Provision of your data is of course voluntary, but necessary to send a
query.
2. Z kolei dane osobowe przekazane do Administratora poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są
wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi. Inicjując kontakt w takiej formie wyrażasz zgodę na
przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
Personal data given to the Administrator via e-mail is processed only for the purpose of replying. When
initiating a contact this way, you agree for the personal data to be processed.
3. Dane osobowe (imię oraz adres IP) będą przetwarzane również jeżeli opublikowałeś komentarz. Adres
IP przetwarzany jest celem wyeliminowania ewentualnych nadużyć w komentarzach oraz zapewnienia
bezpieczeństwa (w tym ochrony przed spamem). Natomiast przechowujemy tylko te dane, które
użytkownik sam poda, tj. imię.
Personal data (name and IP address) will be processed if you published a comment. IP address is
processed in order to eliminate possible abusive comments and to ensure security (including protection
against spam). Only data that the user gave himself, i.e. name, will be stored.
4. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Ci również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Remember that you have the right to access your personal data, as well as to correct, to delete and to
limit the processing of your personal data. Moreover, you have the right to file a complaint to the
President of the Office for Personal Data Protection.

5. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa.
The Administrator has the right to share personal data with entities authorized under the applicable
law.
6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom obsługującym stronę internetową. Blog
„Discus Fixus” znajduje się na serwerach: Hokito Paweł Adamczewski z siedzibą w Łodzi. Ponadto, Twoje
dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania za
pomocą narzędzi analitycznych takich jak Google Analitycs. Dane zbierane są w celu analizy statystyk
bloga „Discus Fixus”, przy czym zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
Personal data will be given only to entities servicing the web page. “Discus Fixus” blog is hosted by
Hokito Paweł Adamczewski located in Łódź. Moreover, your personal data will be processed
automatically, also in the form of profiling via analytic tools such as Google Analytics. Data is collected
to analyze statistics of “Discus Fixus” blog. Collected information does not allow for identification of the
user.
7. Strona „Discus Fixus” zabezpieczona jest certyfikatem SSL.
“Discus Fixus” web page is secured with SSL certificate.
8. Strona „Discus Fixus” używa plików cookies w celach związanych z jej funkcjami, wygodą obsługi oraz w
celach statystycznych. Korzystanie z witryny jest także możliwe bez plików cookies. Możesz w każdej
chwili samodzielnie dezaktywować śledzenie przez pliki cookies lub je zablokować.
“Discus Fixus” web page uses cookies for the purposes connected with its functions, comfort of use and
statistics. Viewing the web page without cookies is also possible. You can disable or block them
anytime.
9. Twoje dane osobowe będą przechowywane do dnia zawieszenia działalności bloga „Discus Fixus”.
Your personal data will be stored as long as the “Discus Fixus” blog is active.

