
Polityka prywatności 

Polityka prywatności została stworzona na potrzeby bloga niemieckiwdomu.pl. Korzystając z 
tego bloga wyrażasz zgodę na przetwarzanie przeze mnie plików cookies, w celu 
zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania mojej strony. Żadne pliki cookie  nie 
pobierają informacji pozwalających ustalenie tożsamości użytkownika. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Beata Jodel, prowadząca bloga o adresie : 
niemieckiwdomu.pl (bez działalności gospodarczej). Kontakt  : beata@niemieckiwdomu.pl 

Gromadzenie danych 

Dane zbierane są automatycznie, a są to, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, 
typ systemu operacyjnego. Gdy kontaktujesz się ze mną za pomocą formularza lub  poczty 
elektronicznej przekazujesz mi swoje dane osobowe takie jak imię i adres email. Gwarantuję 
Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam 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.  

Newsletter i Darmowe Lekcje 

Zapisując się na newsletter i darmowe lekcje, przekazujesz mi swoje dane osobowe 

w postaci imienia i adresu e-mail, a ja te dane przetwarzam w celu przesyłania Ci newslettera 
i darmowych lekcji. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda.  

Dane podane w formularzu zapisu są zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej 

przechowywane przez czas funkcjonowania bloga niemieckiwdomu.pl, chyba że wcześniej 
zrezygnujesz z otrzymywania newslettera lub darmowych lekcji, co spowoduje usunięcie 
danych z bazy. 

Powierzenie Twoich danych:  

Powierzam przetwarzanie danych osobowych firmie : 

- TFB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-150 Kraków, 
ul. św. Filipa 23/4) zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy pod nr KRS: 0000499144, NIP 
6762474679, REGON 12304891600000, prowadząca serwis pod adresem: www.getall.pl w 

celu przetwarzania danych subskrybentów zapisujących się dobrowolnie na newsletter 
wysyłany przez serwis : niemieckiwdomu.pl oraz  subskrybentów darmowych lekcji 
dostępnych na tej samej stronie. 

- Website Style Dawid Szmigiel, 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 w celu przechowywania 
danych osobowych na serwerze. 

http://www.getall.pl/


Możliwość usunięcia danych 

W każdym e-mailu znajdziesz informacje na temat możliwości usunięcia się z listy 
mailingowej. Usuwam dane osobowe po otrzymaniu zgłoszenia . 

Wykorzystanie Twoich danych 

W żadnym wypadku nie będę sprzedawała danych zebranych o Tobie osobom trzecim. 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy statystycznej  zachowań 

użytkowników na mojej stronie internetowej, zbierania danych 
demograficznych  użytkowników, lub do personalizacji zawartości mojej strony internetowej.  

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane 
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 

Twoje uprawnienia: 

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci 

następujące uprawnienia: 

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

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych, 
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli 

uprzednio wyraziłeś taką zgodę, 

 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 ze mną pod adresem : beata@niemieckiwdomu.pl 

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”) 

Moja strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji 
Twojej przeglądarki podczas korzystania z mojego bloga. Ciasteczka nie zawierają żadnych 

danych osobowych. Służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 
Użytkownicy bloga korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 
zawartości. 

Zmiany mojej polityki prywatności. 

Zastrzegam sobie prawo zmiany mojej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej 
wersji na tym blogu. 

Kontakt 



Jeśli masz jakieś pytania to proszę o kontakt : beata@niemieckiwdomu.pl 

 


