Polityka prywatności
Dbając o prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową,
poniżej zamieszczamy informacje na temat danych osobistych pobieranych w
momencie wejścia na stronę www.poradnia.calkiemzdrowo.pl i bloga
www.calkiemzdrowo.pl
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Grabias prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Całkiem Zdrowo Karolina Grabias ul Czerwieniec
7b, 32-700 Bochnia. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo
przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2) Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.) oraz
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr
144, poz. 1204 z późn.zm.).

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1) Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Podstawą prawną
przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2) Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
• imię i nazwisko;
• adres e-mail.
3) Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób
korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane
eksploatacyjne):
• informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
• informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
4) Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia
przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

3. PODSTAWA PPRZETWARZANIA DANYCH
1) Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
2) Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych
oraz kopię danych),
• przeniesienie danych
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

3) Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej
sprawie firma jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
4) Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa.
5) Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
może być wycofana w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości na adres email: kontakt@calkiemzdrowo.pl
6) Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane mogą być
przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym
podmiotom, w tym:
• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług
technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi;
• innym administratorom, np. kurierom.
4. PLIKI „COOKIES” I INNE TECHNOLOGIE
1) Sklep na stornie www.poradnia.calkiemzdrowo.pl posługuje się tzw. plikami cookies
(ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez nasz serwer i
dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej
oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.
2) Pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkwonika przechowują informacje na
temat:
• sesji Użytkownika,
• ostatnio oglądanych produktów.
3) Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej
opcję przyjmowania cookies, jednak w niektórych przypadkach odłączenie tych
plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.
4) Ponadto Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania
podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
• kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z
usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony
udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten
bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie
śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie
pozwalają na identyfikację użytkownika.
• piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i
prowadzenia działań remarketingowych, w tym przypadku wykorzystywane są
pliki cookies firmy Facebook.
• filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na
wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi
YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.
5. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
1) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować pod
adres mailowy kontakt@calkiemzdrowo.pl lub pod adres korespondencyjny Całkiem
Zdrowo Karolina Grabias ul. Czerwieniec 7b, 32-700 Bochnia.

