
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ZNIEBACINIESPADNIE.PL 

I. WSTĘP 
 

Przywiązujemy  szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasz 

serwis „Zniebaciniespadnie.pl”. Poniższy tekst określa zasady polityki prywatności, którą przyjęliśmy 

w celu ochrony powierzonych nam przez Ciebie danych. 

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach 

regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, 

w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi serwisu 

„Zniebaciniespadnie.pl”.  

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Administratorem danych jest Ewelina Kowalik, prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą 

pod firmą: Z NIEBA CI NIE SPADNIE Ewelina Kowalik, ul. Tymiankowa nr 56 lok. 28, 20-542 Lublin, 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 

7122730855, REGON: 368460162, a także jej partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi 

współpracuję głównie w zakresie marketingowym, zwaną także dalej „Serwisem”. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu  

e – mail kontakt@zniebaciniespadnie.pl lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej. 

3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, 

a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem: 

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu 

niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są 

przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie 

dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

4. W przypadku konieczności wykorzystania Twoich danych osobowych do celów nieobjętych 

niniejszą Polityką Prywatności poprosimy Cię o zgodę. Nie masz obowiązku wyrażenia takiej zgody, 

zastrzegamy jednak, że w przypadku Twojej odmowy, dostęp do niektórych naszych usług może 

zostać ograniczony. 

 

III. JAKIE DANE GROMADZIMY ORAZ JAK JE PRZETWARZAMY? 
 

1. W czasie korzystania z Serwisu „Zniebaciniespadnie.pl” Użytkownik zostaje poproszony o podanie 

poniższych danych osobowych: 

a) adres poczty elektronicznej (w celu rejestracji); 

b) data urodzenia (w celu rejestracji); 

c) płeć (w celu rejestracji); 

d) miejscowość (w celu rejestracji); 
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2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji 

i skorzystania z usług lub zakupu niektórych usług w ramach Serwisu. 

3. Użytkownik, który założył Konto może także uzupełnić swój Profil o dodatkowe dane, dodanie ich 

jest jednak dobrowolne i służy bliższemu przedstawieniu innym zarejestrowanym Użytkownikom 

swojej osoby. 

4. Ponadto, Serwis zbiera od Użytkowników następujące informacje: fotografie, zawód, 

wykształcenie, stan cywilny, dane dotyczące oceny własnego charakteru Użytkownika w tym jego 

wartości życiowe, światopogląd, dane dotyczące oczekiwań wobec partnera, stosunek do alkoholu, 

palenia, religii, poglądy polityczne, dane dotyczące seksualności., tj. dane szczególnej kategorii, 

o których mowa w art. 9 RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Serwis przetwarza także 

ustawienia i preferencje konta Użytkownika, a także informacje o ich aktywności online, daty 

logowania.  

5. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów 

takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania Serwisu wystąpią, 

co do zasady następujące podstawy przetwarzania danych osobowych: 

a) Serwis przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest z uwagi na to, 

że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy;  

b) Serwis przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgody na 

otrzymywanie materiałów marketingowych i informacji handlowej (przesyłanie informacji 

o produktach, promocjach i ofertach);  

c) Dane Użytkownika są przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu ewentualnego dochodzenia 

roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika 

obowiązków związanych z umową;  

d) Serwis przetwarza dane Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) RODO, to jest z uwagi 

na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów Użytkowników usług płatniczych, a także 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

dostawców usług płatniczych.  

6. Administrator gromadzi udostępnione dane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług 

świadczonych przez Administratora Użytkownikom. Pod usługami rozumie się wszystko, 

co oferuje Serwis oraz to, co z nim związane. 

7. Administrator korzysta z adresów IP zbieranych w trakcie połączeń internetowych. Dane te mogą 

zostać wykorzystane do analizy ruchu na stronie, w celu podniesienia jakości oferowanych usług 

i nie zostaną użyte w celu kontaktu z którymkolwiek z Użytkowników w jakikolwiek sposób. 

8. Administrator lub inne podmioty z nim współpracujące, za zgodą Użytkownika, może 

wykorzystywać dane do przesyłania Użytkownikom, na adres e-mail podany przez Użytkownika, 

informacji o Administratorze oraz świadczonych przez niego lub inne podmioty usługach oraz ich 

produktach. 

 

IV. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?  

 
1. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach 

związanych z prowadzeniem Strony.  



2. W szczególności Twoje dane możemy powierzyć: Softdeco Sp. z o.o., 20-023 Lublin, ul. Chopina 

14/18, KRS: 0000395004, NIP: 7123261026, w celu realizacji zapewnienia pełnej obsługi 

administracyjnej Strony w tym usługi hostingu, utrzymania serwisu. 

3. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w naszym imieniu mogą być również podmioty 

dostarczające systemy chmurowe, agencje reklamowe, dostawcy usług IT oraz narzędzi 

analitycznych, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, firmy hostingowe lub 

dostarczające programy zapewniające funkcjonalność prowadzonego przez nas Serwisu. 

4. Przekazywanie Twoich danych osobowych odbywa się zawsze z wykorzystaniem środków 

technicznych zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych informacji.  

5. Nasze bazy danych, zawierające Twoje dane osobowe, są odpowiednio zabezpieczone przed 

wglądem osób nieuprawnionych, a także przed dokonywaniem przez osoby nieuprawnione zmian czy 

też usuwaniem Twoich danych osobowych. 

6. W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu lub wymogów wynikających 

z przepisów prawa, możemy udostępnić Twoje dane uprawnionym organom państwowym. 

 

V. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?  

 
1. Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane 

są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego 

sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania 

danych jest uzasadniony interes Administratora. 

2. Kryteria ustalania okresu przetwarzania Twoich danych są następujące: 

a) jeżeli podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda – okres przechowywania danych 

osobowych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub dopóki nie wycofasz zgody w zakresie 

przetwarzania swoich danych; 

b) jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora - okres 

przetwarzania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po 

stronie Administratora; 

c) jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – 

okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają 

na Administratora obowiązek przechowywana danych. 

3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane 

przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na 

wysyłanie informacji marketingowych.  

 

VI. JAKIE MASZ PRAWA?  
 

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać, kontaktując się przez adres 

e-mail kontakt@zniebaciniespadnie.pl: 

a) Prawo dostępu do danych - Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Administrator 

przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych 

osobowych, którymi dysponuje Administrator. 
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b) Prawo do sprostowania danych – Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych 

przez siebie danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie w zakładce  MÓJ PROFIL – 

USTAWIENIA. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych Użytkownik ma prawo żądać 

od Administratora sprostowania tych danych oraz ich uzupełnienia.  

c) Prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) - Użytkownik może zażądać 

usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, 

do których zostały zebrane.  

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania - Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania 

danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony 

roszczeń. 

e) Prawo do przenoszalności - Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie 

i odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

f) Prawo do sprzeciwu - Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych 

w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes, którymi kieruje się Portal, w tym wobec 

profilowania. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją 

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

g) Prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma do wycofania zgody w zakresie, przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. 

h) Prawo do wniesienia skargi - Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VII. DO KOGO I W JAKI SPOSÓB KIERUJEMY PYTANIA I ZASTRZEŻENIA?  

 
1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być skierowane do 

Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

kontakt@zniebaciniespadnie.pl. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator ustosunkuje się do wniosku w ciągu 30 dni. 

3. Możesz zgłaszać skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.  

4. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na 

mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

VIII. INFORMACJE GROMADZONE W PLIKACH COOKIES 
 

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych 

w plikach cookies oraz tzw. logów podczas samego korzystania z Serwisu. 

1) Pliki cookies 

a) Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na urządzeniach 

Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika 

z  Serwisu;  
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b) Wykorzystywane przez Serwis Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter: 

- tymczasowy - usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, 

- trwały - usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki 

internetowe. 

c) Serwis wykorzystuje pliki cookie w następujących celach: 

- w celu dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze 

stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu 

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

- w celu utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu.  

d) Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu cookies i może tego dokonać w swojej przeglądarce 

internetowej oraz w poszczególnych serwisach społecznościowych, których jest członkiem. Mozilla: 

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-

deletemanage-cookie  

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl  

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265  

2) Logi 

Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez 

administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje 

zawarte w logach mogą obejmować m. in. data, cookies sesji, Id sesji, adres IP, rodzaj platformy 

i typ i ustawienia przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu.  

 

IX. ZMIANA NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 
 

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
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