
Polityka Prywatności
Korzystanie  z  mojej  strony  internetowej  https://uprogusakramentumilosci.pl/ oznacza

akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
W trosce o ochronę Twoich danych przygotowałam ten dokument. Proszę, zapoznaj się z

nim dokładnie.
Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jestem  ja,  czyli  Aleksandra  Łętowska.

Podejmuję  wszelkie  środki  bezpieczeństwa  i  ochrony  danych  osobowych  wymaganych  przez
przepisy o ochronie danych osobowych. W razie wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i
Polityką  Cookies  strony  internetowej  napisz  do  mnie  na  adres  mailowy
uprogusakramentumilosci@gmail.com. 

Twoje dane są przetwarzane w celu:
-  komunikacji  z Tobą,  w tym udzielenia  odpowiedzi  na pytanie przekazane przez Ciebie przez
wiadomość  e-mail,  Messenger  itp.  -  Twoje  dane  będą  przetwarzane  nie  dłużej  niż  do  czasu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego,
- zawarcia i realizacji umowy,
-  wysyłki  newslettera  lub  innych informacji  marketingowych zawierających m.in.  informacje  o
usługach,  produktach,  darmowych treściach – zapisując się  do newslettera,  zgodnie z ustawą o
świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  wymagana  jest  Twoja  zgoda.  Po  zapisaniu  się  masz  w
każdej chwili prawo dostępu do swoich danych (imienia i adresu e-mail), sprostowania, usunięcia
danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
-  administrowania  i  zarządzania  stronami  na  platformach  społecznościowych  (Facebook,
Instagram),  komunikacji  z  Tobą,  kierowania  do  Ciebie  treści  marketingowych  w  przypadku
przetwarzania  danych  na  platformach  społecznościowych  –  Twoje  dane  są  przeze  mnie
administrowane, gdy obserwujesz mój fanpage na Facebooku lub profil na Instagramie, klikniesz
opcję  „Lubię  to”,  skomentujesz  mój  post  lub  w  inny  sposób  zareagujesz  na  treści,  które
umieszczam. Będą one przetwarzane tak długo jak istnieje moja strona/profil lub do czasu, gdy
wniesiesz  swój  sprzeciw,  rezygnując  z  obserwowania  mojej  strony/profilu,  usuwając  swój
komentarz lub w inny sposób przewidziany w ramach danej platformy. Razem z firmą Facebook
jestem współadministratorem danych w zakresie danych ze statystyk,
- zamieszczania komentarzy,
- ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń.

Nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim Twoich danych. Ewentualne przekazanie
danych jest związane z realizacją celu przetwarzania, w jakim zostały mi one udostępnione. Twoje
dane są przekazywane następującym podmiotom zewnętrznym:
● firmie hostingowej AttHost Sp. z o.o., Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402
Płock,  NIP:  7743221825,  REGON:  360176289,  KRS:  0000531899  -  w  celu  przechowywania
danych osobowych na serwerze i obsługi domeny,
● firmie świadczącej usługi newslettera Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de
Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA - w celu wysyłki newslettera i korzystania z
systemu mailingowego,
●  firmie  świadczącej  usługi  newslettera  MailerLite,  J.  Basanavičiaus  15,  LT-03108  Vilnius,
Lithuania - w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego,
● Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA  - w celu korzystania
z usług Google, w tym poczty e-mail.
Niektóre z tych podmiotów (jak Google czy Mailchimp) są spoza EOG.

W związku z RODO masz następujące prawa:
- dostępu do Twoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych,

https://uprogusakramentumilosci.pl/
mailto:uprogusakramentumilosci@gmail.com


- wniesienia skargi do organu nadzorczego (zanim to zrobisz, skontaktuj się, proszę, ze mną w celu
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości).

Podanie  przez  Ciebie  danych jest  dobrowolne.  Dzięki  temu mogę realizować względem
Ciebie wymienione wyżej cele.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  dokumentem  stosuje  się  właściwe  przepisy
prawa polskiego i europejskiego, w szczególności RODO.

 
Polityka Cookies

Strona  internetowa  https://uprogusakramentumilosci.pl/ stosuje  pliki  cookies.  Jako
administrator stosuję technologie, które obserwują Twoje działania w ramach mojej strony:
● kod Google Analytics -  służy do analizy statystyk mojej strony. Google Analytics korzysta z
własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników po to, abym mogła
rozwijać i udoskonalać moją stronę.

Strona  nie  zbiera  automatycznie  żadnych  informacji,  innych  niż  te  zawarte  w  plikach
cookies. Masz prawo do zmiany lub usunięcia cookies z poziomu swojej przeglądarki internetowej
(sekcja „Pomoc”).

Podczas  pierwszej  wizyty  na  mojej  stronie,  wyświetla  Ci  się  informacja  dotycząca
stosowania plików cookies. Jeśli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki, jest to równoznaczne z
wyrażeniem zgody na ich użycie.
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