
 

 §.1  

Postanowienia Ogólne 

1. Dla interpretacji terminów wskazanych  niniejszej Polityce bezpieczeństwa stosuje się 

słowniczek Regulaminu. 

2. Administratorem danych jest Operator – Net-atak Adrian Misiek z siedzibą: 25-501 

Kielce, ul. Sienkiewicza 66, NIP 959 164 90 78 

3.  Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: misiek@net-

atak.pl 

4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa,w tym w szczególności  zgodnie z wymogami „RODO”tj. 

Rozporządzeniem 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. 

5. Dane są przechowywane z dochowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zgodnie z 

wymogami przepisów prawa i zasadami wiedzy.  

6. Przetwarzaniu danych podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do 

prawidłowego realizowania świadczonych usług oraz oferowania świadczenia usług, 

w tym w szczególności dane wymienione w ust. 4. 

7. W trosce o Państwa prawo do prywatności i bezpieczeństwo danych używamy m.in. 

bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL). 

8. Dane osobowe podawane dobrowolnie w formularzu na stronie www są traktowane 

jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

§2.  

Administrator Danych 

1. Operator  jest administratorem danych Usługobiorców. Jeśli posiadają Państwo usługi 

lub dokonują zakupu usług u Operatora, to przetwarzamy Państwa dane, które 

przekazali Państwo w formularzu na stronie www. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest 

Państwa zgoda.  

3. Dane osobowe przetwarzane są: 

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym w 

szczególności RODO, 

b. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą 

elektroniczną, 

c. przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 

d. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Usługobiorcę 

4. Usługobiorca, którego danymi administrujemy ma prawo: 

a. dostępu do danych,  



b. sprostowania danych,  

c. usunięcia danych 

d. ograniczenia przetwarzania danych,  

e. sprzeciwu,  

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Operatora jest 

możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [misiek@net-atak.pl]. 

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po zaprzestaniu 

świadczenia usług bądź cofnięciu zgody tylko jeżeli przepisy krajowe albo unijne 

bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 

9. Operator ma prawo udostępniać dane osobowe Usługobiorcy oraz innych jego 

danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. 

organom ścigania). 

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź 

wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

11. Operator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż podmioty 

upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa. 

12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo 

przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. W szczególności są to podmioty 

informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, świadczące pomoc prawną. 

 

 

§3.  

Pliki cookies 

1. Platforma używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez 

serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 

przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z 

którego łączy się użytkownik. Parametry te pozwalają na odczytanie informacji w nich 

zawartych tylko serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z 

wcześniej odwiedzonych witryn. 

2. Gromadzone informacje dotyczą: 

a.  adresu IP,  

b. typu wykorzystywanej przeglądarki,  

c. języka,  

d. rodzaju systemu operacyjnego,  

e. dostawcy usług internetowych,  

f. informacji o czasie i dacie,  

g. lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem 

formularza kontaktowego. 

3. Zebrane dane poprzez monitorowanie i sprawdzenie, w jaki sposób użytkownicy 

korzystają z naszych witryn, służą usprawnieniu funkcjonowania serwisu zapewniając 

zoptymalizowaną nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy 



korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na 

stronie. 

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której 

korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie 

dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby 

zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są 

wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy NET-atak  w celu optymalizacji działań. 

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

a.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w 

ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

c. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych serwisu; 

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie 

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, 

wyglądu strony internetowej itp.; 

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji 

gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.  

13. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w 

których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe 

dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania 

danej funkcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ponadto w ramach korzystania z usług świadczonych przez Spółkę gromadzone są również 

informacje o adresach IP urządzeń Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę 

internetową, które służą jedynie analizie i weryfikacji działania Strony internetowej. 

  Wszelkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem 

udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami RODO oraz przepisami 

krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO. 

  Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, 

przechowywana na serwerze Spółki w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym 

dostępem. 

  Pliki Cookies z których korzysta Spółka (zamieszczane w urządzeniu końcowym Klientów (w 

tym również potencjalnych klientów) i Użytkownikóworaz innych osób odwiedzających 

Stronę internetową Spółkimogą być udostępnione partnerom Spółki oraz współpracującym z 

nim reklamodawcą lub innym podmiotom. 

  Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, 

ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług 

świadczonych drogą elektroniczną. 

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa. 

 

 



4. W przypadku konieczności dostarczenia naszych usług dane osobowe mogą być 

udostępniane operatorom mailingowym w celu realizacji newslettera (FreshMail Sp.z o.o.), 

oraz firmie pośredniczącej w płatnościach elektronicznych (PayU S.A., PayPal Polska Sp.z 

o.o.). 

  

5. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i 

podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu 

personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach przez 

naszych partnerów (Google, Facebook, Hotjar, Gemius). 

  

6. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody 

będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

  

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych 

osobowych jest warunkiem realizacji usługi DEON.pl. 

  

10. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie 

profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie 

analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych 

produktów. 

 


