
Polityka prywatności witryny https://kwiaciarnia-magnolia.com.pl/ 

Dzień dobry! 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to 
rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady 
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii 
śledzących w związku z korzystaniem z witryny https://kwiaciarnia-magnolia.com.pl/. 

Informacja formalna na początek – administratorem witryny 
https://kwiaciarnia-magnolia.com.pl/ jest Kwiaciarnia Magnolia Agnieszka Jekiełek 32-615 
Grojec ul. Beskidzka 97, Nip 551-236-33-46. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili 
możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres 
kontakt@kwiaciarnia-magnolia.com.pl 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje 

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie 
skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. 

● W witrynie dostępne są funkcje społecznościowe, takie jak przyciski służące do 
udostępniania treści w serwisach społecznościowych, likeboxy, czy też materiały 
embedowane z serwisów zewnętrznych. Korzystanie z tych funkcji wymaga 
akceptacji plików cookies podmiotów trzecich, takich jak Facebook czy Google.  

● Wykorzystujemy pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać z witryny, a 
treści w niej dostosowane były do Twoich zainteresowań, potrzeb i oczekiwań. 

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące 
szczegóły. 

Dane osobowe 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 
osobowych jest Kwiaciarnia Magnolia Agnieszka Jekiełek 32-615 Grojec ul. Beskidzka 97, 
Nip 551-236-33-46. 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie 
w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej 
zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).  

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci 
następujące uprawnienia: 

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

https://kwiaciarnia-magnolia.com.pl/


3. prawo do przenoszenia danych, 
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, 

jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę, 
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem 

przez nas danych osobowych. 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 
RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@kwiaciarnia-magnolia.com.pl. Możemy 
odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w 
której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem 
przetwarzania przez nas danych.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by 
skontaktować się z nami. 

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy 
podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych 
przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą 
starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego 
nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.  

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: 

1. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22 
2. 60-829 Poznań, NIP: 782262216, REGON: 364261632 - w celu przechowywania 

danych na serwerze. 

Kontakt e-mailowy. 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny 
przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści 
wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda 
wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.  

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są 
wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać 
archiwizacji. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Nasza witryna, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki 
cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z witryny.  

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym 
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system 
teleinformatyczny. 



Cookies pozwalają nam: 

● zapewnić prawidłowe funkcjonowanie witryny, jakiego oczekujesz, 
● poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z witryny, 
● umożliwiać Ci udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, 
● umożliwiać Ci odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych, 
● ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie w witrynie, 
● korzystać z narzędzi marketingowych, 
● kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy. 

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. 

Zgoda na cookies. 

Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania 
plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na 
wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. 
Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików 
cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może 
powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron 
internetowych, które stosują cookies.  

● odnotowanie faktu akceptacji regulaminu i wyrażenia zgody marketingowej. 

Cookies podmiotów trzecich. 

Nasza witryna, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje 
funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Facebook czy YouTube.  

Odtwarzanie widocznych w serwisie embedowanych z YouTube filmów wideo łączy się z 
akceptacją plików cookies YouTube.  

Korzystanie z widgetu pozwalającego na udostępnianie treści w serwisach 
społecznościowych, łączy się z akceptacją plików cookies Facebooka i innych serwisów 
społecznościowych. 

Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w ramach remarketingu oraz w 
ramach działań statystycznych, o których mowa poniżej. 

Logi serwera 

Korzystanie z witryny wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 
przechowywana jest nasza witryna. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane 
jest w logach serwera.  

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i 
przechowywane są na serwerze.  



Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze 
serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem 
a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do 
administrowania serwerem. 

Powyższa Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10.09.2020  


