Polityka prywatności www.nietypowastylistka.pl
§1 Wstęp
W tym dokumencie znajdziesz informacje na temat tego, w jakim zakresie przetwarzam
Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem strony www.nietypowastylistka.pl.

§2 Administrator strony
Administratorem strony oraz danych osobowych jest Anita Janicka-Kalcov, ul. Lipnowska 1/2,
81-504 Gdynia; anita@nietypowastylistka.pl.

§3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podając swoje dane osobowe dobrowolnie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgoda ta
jest niezbędna, aby odwiedzać i czytać stronę www.nietypowastylistka.pl, zamieszczać
komentarz na blogu, kontaktować się ze mną za pomocą adresu mailowego oraz wziąć udział
w ankiecie czy badaniu ankietowym.
Dane przekazywane poprzez kontaktowanie się ze mną i korzystanie ze strony www. są
poufne. Zapewniam ich bezpieczeństwo zgodnie z przepisami RODO. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

§4 Przetwarzanie danych
Dane osobowe przetwarzam osobiście i powierzam ich przetwarzanie podmiotowi: OVH SAS,
2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francja – w celu przechowywania danych na serwerze (to
na tych serwerach jest zainstalowana moja strona, dzięki temu możesz ją odwiedzać 24h na
dobę) oraz GetResponse Sp. z o. o. – w celu prowadzenia systemu mailingowego (dzięki tej
usłudze możesz zapisać się na mój newsletter).

§5 Pliki Cookies
Strona www.nietypowastylistka.pl używa pliki Cookies w celu utrzymania wysokiego poziomu
przydatności strony dla czytelnika. To informacje np. o tym czy już mnie odwiedziłeś albo czy
już widziałeś u mnie wyskakujące okienka. Dzięki nim mogę mieć aktywne zaplecze narzędzi
analitycznych, posiadać aktywne komentarze na blogu i udostępniać treści z serwisów
społecznościowych. Klikając na zgodę wykorzystywania tych plików na stronie, akceptujesz
ich wykorzystywanie przez mnie, zgodnie z polityką prywatności.
Pliki Cookies możesz zawsze wyłączyć w swojej przeglądarce albo skasować ręcznie. Wtedy
jednak strona może nie być obsługiwana poprawnie. Ciasteczka wykorzystywane są także do
zbierania analityki strony poprzez system Google Analytics za pomocą kodu śledzącego. Te
dane są anonimowe i nie można Cię po nich zidentyfikować.

Twoje komentarze
Jeżeli zamieścisz komentarz na blogu to pozostawisz mi następujące dane: imię, adres
mailowy, adres strony www. oraz IP. Te dane zapisane są w systemie Wordpress i pozostają
tam na cały okres funkcjonowania strony, aż do chwili kiedy zdecyduję o jej zamknięciu lub
poprosisz o ich usunięcie. Publiczne mogą być widoczne: imię, adres strony www. i avatar.
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych w tym zakresie.

Dane udostępniane w Twoich e-mailach do mnie
Ponieważ chętnie kontaktuję się ze swoimi czytelnikami, to możesz pisać do mnie maile.
W takim wypadku udostępniasz mi sam swoje dane osobowe, w tym adres mailowy oraz
wszelkie dane osobowe zawarte w jego treści. Dane te przetwarzam samodzielnie i służą mi
one jedynie do realizacji naszej korespondencji. Twój mail pozostaje na serwerze pocztowym
do momentu jego usunięcia przeze mnie. Pisząc do mnie maila, wyrażasz zgodę na
przetwarzanie tych danych w tym zakresie.

Zapytania do serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest
w jego tzw. logach. Dane te nie są wykorzystywane w celu identyfikacji czytelników i nie są
powiązane z konkretnymi osobami. Są to m.in. IP, dane czasu serwera czy informacje
o używanym oprogramowaniu.

Dane udostępnione podczas wpisania się do newslettera
Zapisując się do newslettera przekazujesz swoje imię i adres mailowy – jest to działanie
dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi newslettera. Dane te przetwarzam
w postaci wysyłania do Ciebie informacji o nowych wpisach na blogu, o ofertach jakie dla
Ciebie przygotowałam, o ciekawostkach czy nowinkach ze świata mody. Dane zostaną
usunięte z bazy na podstawie Twojej rezygnacji z subskrypcji. Wszystkie dane możesz
zawsze zmienić, sprostować, zażądać ich usunięcia lub przeniesienia.

§6 Twoje prawa
Masz zawsze prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich usunięcia lub do
zmiany przeniesienia swoich danych tam, gdzie tego chcesz; cofnięcia wcześniej wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych, a także sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.
Jeżeli wg Ciebie zajdzie taka potrzeba możesz poskarżyć się do właściwego organu na
sposób przetwarzania danych.
W celu kontaktu ze mną w związku z ww. uprawnieniami, napisz do mnie na
anita@nietypowastylistka.pl.

