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Postanowienia Ogólne 

Administratorem danych jest firma Natalia Ryńska ul. Graniczna 33K, 41-400 Mysłowice 

NIP: 2220229527. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych 

serwerach. 

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w 

Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). 

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został 

określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza 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. 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe 

podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób 

nieuprawnionych. 

Administrator Danych 

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że przetwarzamy 

dane podawane w formularzu kontaktowym, takie jak imię, adres email czy adres IP. 

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. 

Dane osobowe przetwarzane są: 

1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 

2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, 

3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie 

usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której 

dane dotyczą: 

– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter. 

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do 

danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy 

jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: natalia@rynska.fm . 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub 

cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed 

sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do 

retencji danych. 

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych 

podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom 

ścigania). 

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia 

prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym 

na podstawie właściwych przepisów prawa. 

Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego 

naruszenia bezpieczeństwa danych. 

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z 

którymi ściśle współpracujemy. 

Polityka przetwarzania plików Cookies 

Poniższa Polityka przetwarzana plików Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania 

dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów 

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. 

1. Definicje 

• Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://fit6nutricode.pl/ 

• Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub 

usługobiorców Administratora 

• Administrator – firma NATALIA RYŃSKA Graniczna 33K, 41-400 Mysłowice 

NIP: 2220229527, e-mail: natalia@rynska.fm 

• Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą 

elektroniczna za pośrednictwem Serwisu. 

• Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, 

którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu 

• Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych 

na Urządzeniu Użytkownika 

  

2. Rodzaje Cookies 

mailto:natalia@rynska.fm


• Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika 

przes system teleinformatyczny Serwisu 

• Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika 

przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych 

• Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika 

przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po 

zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika. 

• Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez 

Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są 

usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja 

Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po 

zakończeniu sesji Urządzenia. 

  

3. Bezpieczeństwo 

• Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies 

nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji 

poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika 

wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. 

• Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są 

bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników 

• Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów 

Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona 

jest w dalszej części Polityki Cookie. 

  

4. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie 

• Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może 

przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach 

użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć 

świadczenie usług w ramach Serwisu. 

• Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki 

Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników. 

• Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki 

Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki 

odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań 

Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. 

  

5. Serwisy zewnętrzne 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą 

zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: 

• Google Analytics 



• Google AdSense 

• Google AdWords 

  

6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na 

Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne 

• Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia 

dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies 

• Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych 

przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak 

wyłączyć cookie. 

• Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki 

Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego 

Użytkownik korzysta z usług Serwisu. 

  

7. Wymagania Serwisu 

• Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może 

spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. 

• Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające 

funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób 

możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie. 

  

8. Zmiany w Polityce Plików Cookies 

• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Plików 

Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników. 

• Wprowadzone zmiany w Polityce Plików Cookies zawsze będą publikowane na tej 

stronie. 

• Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Plików Cookies. 
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