POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem strony internetowej dekordeska.pl jest Paweł Ogonowski, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą: Ds-Pro Sp.j, gen. Sikorskiego 17, 25-434 Kielce.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się z
nami pod adresem biuro@dekordeska.pl.

Formularz kontaktowy
Gdy korzystasz z formularza kontaktowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w formularzu. Robimy
to w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji, co stanowi
nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbędne by przesłać wiadomość.
Korespondencję usuwamy na bieżąco, ale część z niej również archiwizujemy, gdy uznajemy, że jest to
niezbędne dla zabezpieczenia naszych interesów, w szczególności, gdy podejmujemy współpracę lub
stwierdzamy, że korespondencja może być potrzebna do ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia
roszczeń. Uważamy, że archiwizacja części korespondencji stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z pytaniem, którą korespondencję wymienianą z Tobą
przechowujemy i dlaczego. Możesz również uzyskać od nas zapis korespondencji w pliku elektronicznym. Jeżeli
sprzeciwisz się przechowywaniu przez nas korespondencji, ocenimy, czy mamy nadrzędny interes w jej dalszym
przechowywaniu i poinformujemy Cię o naszej ocenie w tym zakresie, a jeżeli stwierdzimy, że nie jest nam już
potrzebna, usuniemy ja w sposób trwały. Zawsze możesz również żądać ograniczenia przetwarzania Twoich
danych osobowych oraz ich usunięcia, przy czym żądanie usunięcia będziemy rozpatrywać na analogicznych
zasadach, jak sprzeciw wobec dalszego przechowywania korespondencji. Sprostować dane zawarte w
korespondencji teoretycznie też zawsze możesz, choć tak po prawdzie to musimy je wtedy sprostować w swojej
głowie, bo przecież mail, który raz trafił na serwer pocztowy, nie może być później zmodyfikowany.
Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie pogniewamy się, choć na pewno będzie nam przykro.
Dane osobowe zawarte w wymienianej korespondencji przechowywane są na serwerach zapewnianych przez
dostawców usługi poczty elektronicznej, z której korzystamy. Zawarliśmy z tymi dostawcami umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a dostawcy ci gwarantują odpowiedni poziom ochrony i
bezpieczeństwa danych osobowych.
Dane osobowe zawarte w wymienianej korespondencji mogą być przetwarzane przez pracowników naszej
firmy, którzy biorą udział w obsłudze korespondencji.

PLIKI COOKIES
Strona dekordeksa.pl korzysta z plików cookies. Ponieważ jednak nie wdrożyliśmy żadnych narzędzi, które
miałyby w istotny sposób wpływać na Twoją prywatność, postanowiliśmy oprzeć się o dozwoloną w polskim
prawie zgodę na cookies wyrażaną przez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej lub dodatkowe wtyczki.
Jeżeli Twoja przeglądarka nie blokuje plików cookies, z których korzysta nasza strona, uznajemy, że wyrażasz
zgodę na ich wykorzystywanie, tj. na zapis plików cookies na Twoim urządzeniu, przechowywanie w nich
informacji oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji.
Czym są pliki cookies?
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze,
tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub

systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być
zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą
uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Pliki cookies własne, czyli te związane z domeną dekordeska.pl wykorzystywane są w celu obsługi paska z
informacją o cookies. W tych plikach cookies przechowywana jest informacja o tym, że kliknąłeś w przycisk
„Tak, zgadzam się” i zamknąłeś pasek. To pozwala nie wyświetlać Ci tego paska, gdy ponownie odwiedzisz
naszą stronę. Pasek pojawi się jednak ponownie po upływie 30 dni od jego poprzedniego zamknięcia,
ponieważ tak skonfigurowaliśmy żywotność plików cookies. Jeżeli wyczyścisz pliki cookies, to również pasek

pojawi się ponownie.
Jeżeli chodzi o pliki cookies podmiotów trzecich, czyli te związane z domenami innymi niż dekordeska.pl, to
strona wykorzystuje pliki cookies pochodzące od firmy Google. Te pliki cookies związane są z korzystaniem z
fontów Google, mechanizmu recaptcha widocznego przy formularzu kontaktowym, Google Analytics oraz
narzędzi reklamowych Google. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies nie pozwalają
nam na Twoją identyfikację, nie traktujemy ich jako danych osobowych. Do tych informacji może jednak
uzyskiwać dostęp Google oraz Facebook zgodnie z ich zasadami prywatności.

Czy możesz zablokować pliki cookies?
Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz
blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych
witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i
wtyczek.
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego
skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane
w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie
zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np.
Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w
szczególności pakiety antywirusowe itp.
Pamiętaj jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie
części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej
strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Google Analytics
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie
uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych
stron internetowych.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod
śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi
Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek
do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą
znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed
przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów

Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach
Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na
Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas
charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w
szczególności:
•

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,

•

podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,

•

czas spędzony na naszej stronie oraz na jego podstronach, • przejścia pomiędzy poszczególnymi
podstronami,

•

źródło, z którego przechodzisz do naszej strony.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu
bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i
poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google
Analytics 360.

Google Ads
Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego
przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie
realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych
produktów lub usług.
Przy okazji odwiedzin strony internetowej dekordeska.pl automatycznie pozostawiany jest w Twoim
urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na
stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jestem w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach
sieci Google w zależności od Twoich zachowań na stronie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt,
informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będę mógł
skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą.
Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu,
przeglądania innych stron internetowych itp.
Przy użyciu Google Ads, korzystamy wyłącznie z Informacji Anonimowych.
Korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których
chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki
sposób zaprezentuje Ci reklamę.
Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie
historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do
personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google
wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na
różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi
danymi, aby utworzyć grupy docelowe.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam
bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i
aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Media społecznościowe
Jeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami
publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które
są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie
danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co
stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności
administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i
niezależnie, usługi drogą elektroniczną.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
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 strony i nie
są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość
nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

