
 

Polityka prywatności i pliki cookies 
 
 
 
 
 

Wstęp 
Niniejsza polityka prywatności ma na celu przedstawić zagadnienia dotyczące przetwarzania 
i ochrony dobrowolnie podanych przez Państwa danych osobowych na potrzeby korzystania 
ze strony internetowej i świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 

Pojęcia 
● Strona www - witryna internetowa www.winkart.pl. 
● Dane osobowe - informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. 
● Administrator - osoba przetwarzająca dane osobowe. 
● Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę www i korzystająca z jej funkcjonalności. 

 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: 
 

● Winkart Sp. z o.o. 
● ul. Kawalerzystów, nr 17, lok. 12 
● KRS: 0000883769 
● NIP: 8992893369 
● REGON: 388162101 

 

Cele przetwarzania danych osobowych 
Państwa dobrowolnie podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu: 
 

● zapewnienia komunikacji elektronicznej w tym przesyłania wiadomości e-mail 
zgodnych z treścią zapytania, 

● wysyłki zamówionego newslettera (dotyczy tylko subskrybentów), 
● realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony www, 
● dostosowania strony www do Państwa preferencji (pliki cookies, statystyki i inne 

technologie). 

http://www.example.pl/


 

Powierzenie danych osobowych 
W celu jak najlepszej realizacji usług i oferowania nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych Państwa dane osobowe mogą być powierzone podmiotom: 
 

1. Serwer www i serwer poczty elektronicznej: 
(w przypadku, gdy odwiedzasz stronę www lub wysyłasz wiadomość e-mail) 
H88 S.A. 
ul. Franklina Roosevelta 22, 
60-829 Poznań, 
KRS 0000612359,  
REGON 364261632,  
NIP 7822622168 
 

2. Statystyki odwiedzin strony internetowej i filmy z serwisu Youtube: 
(w przypadku, gdy odwiedzasz stronę www lub uruchamiasz umieszczone na niej 
filmy linkowane z serwisu Youtube) 
Google LLC 
1600 Amphitheatre  
Mountain View,  
CA 94043, USA 
 

3. Newsletter w systemie Mailchimp: 
(tylko w przypadku, gdy subskrybujesz newsletter) 
The Rocket Science Group, LLC 
Atlanta, GA 30308, USA 
 

4. Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione osobom fizycznym lub 
firmom sprawującym nadzór techniczny nad stroną www, serwerem 
internetowym i pocztowym. 
 

Zaznaczam, że wszystkie podmioty, którym powierzane są Twoje dane osobowe to duże, 
renomowane firmy, które spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa i przestrzegają 
obowiązującego prawa. 
 
W przypadku Google LLC oraz The Rocket Science Group LLC, Twoje dane osobowe 
mogą być przekazywane poza obszar Unii europejskiej, a dokładnie do USA. Jednocześnie 
informuję, że oba te podmioty są członkami programu Privacy Shield i zapewniają poziom 
ochrony danych osobowych akceptowalny w UE. 
 
 

https://www.privacyshield.gov/welcome


 

Pliki cookies 
Ciasteczko (ang. cookies) to mały plik tekstowy, zapisywany przez serwer www na 
komputerze lokalnym Użytkownika. Proces ten jest całkowicie bezpieczny i ma na celu 
zwiększenie wygody przeglądania strony www. Ponadto informacje, które zapisuje na dysku 
Twojego komputera, serwer www, może odczytać tylko ten sam serwer. 
 
Rodzaje plików cookies: 
 

● Pliki cookies sesyjne - czas ich przechowywania ograniczony jest tylko do trwania 
sesji, czyli odwiedzin strony www. 

● Pliki cookies stałe - przechowywane są na stałe, ale w każdej chwili mogą zostać 
usunięte w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

● Pliki cookies własne - pliki zapisywane przez moją stronę www. 
● Pliki cookies podmiotów z którymi współpracuję - są to na przykład pliki cookies 

usługi Google Analytics lub serwisu Youtube. 

Jak wyłączyć ciasteczka w wybranej przeglądarce? 
● Internet Explorer: Narzędzia, Opcje, Prywatność. 
● Mozilla Firefox: Narzędzia, Opcje, Prywatność, Śledzenie. 
● Google Chrome: Ustawienia, Narzędzia, Wyczyść dane przeglądania. 
● Opera Browser: Ustawienia, Wyczyść historię przeglądania. 

 
Pliki cookies można usunąć bezpośrednio w opcjach przeglądarki (patrz wyżej) lub za 
pomocą dedykowanego oprogramowania. 
 

Prawa użytkownika 
Użytkownikowi, który dobrowolnie podał swoje dane osobowe przysługują następujące 
prawa: 
 

● Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO). 
● Prawo do poprawiania podanych danych osobowych (art.16 RODO). 
● Prawo do usunięcia danych osobowych potocznie znane jako “prawo do bycia 

zapomnianym” (art.17 RODO). 
● Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO). 
● Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art.21 RODO). 
● Prawo do przeniesienia danych osobowych (art.20 RODO). 
● Prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora (art.77 RODO). 
 



 

Dane kontaktowe 
W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Administratorem danych 
osobowych pisząc na adres e-mail kontakt@winkart.pl . 
 
 

Informacje dodatkowe 
Na stronie gpdr.pl znajdą Państwo pełny tekst oraz więcej przydatnych informacji na temat 
ustawy o ochronie danych osobowych RODO. 

mailto:kontakt@winkart.pl
https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr

