
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.TRENFERENCJA.PL 

 

 

 

§1 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego 

pod adresem www.trenferencja.pl jest Usługodawca, tj. Andrzej Bernardyn prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Zdobywalnia – Andrzej Bernardyn, NIP: 8951880275 , REGON: 021887870, 

adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Mikołowska 88, 51-515 Wrocław,  tel. +48 601 

881 620 (opłata, jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), 

e-mail: andrzej@trenferencja.pl  

§2 

1. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionym 

podmiotom trzecim. 

2. W przypadku dokonania zakupu w Serwisie internetowym dane osobowe mogą być przekazywane 

podmiotowi, który ma świadczyć Usługę. 

3. Usługodawca może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie 

zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

 

§3 

1. Dane osobowe Klienta są zbierane w przypadku dokonywania  zakupów w Serwisie internetowym 

bądź w przypadku kontaktu Użytkownika z Usługodawcą za pomocą komunikatorów 

elektronicznych. 

2. Dane osobowe, powierzone przez Klienta Usługodawcy, w szczególności imię, nazwisko, adres, 

adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:  

1) w celu realizacji składanych przez Klienta zamówień na Usługi znajdujące się  w ofercie Serwisu 

Internetowego; 

2) w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta lub w przypadku odstąpienia Klienta od 

umowy. 

3. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe 

informacje: adres IP, hostname,  rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, 

adresy odwiedzany stron w Serwisie internetowym. 

 

§4 

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może powodować 

trudności w korzystaniu ze Serwisu internetowego. 

 

§5 

Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, może wystąpić z żądaniem ich zamiany lub 

usunięcia. Aby dokonać jednej z powyższych czynności, Klient powinien wystąpić z odpowiednim 

żądaniem do Usługodawcy na adres email podany w § 1. 

 

§6 

http://trenferencja.pl/


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe 

zawierające nazwę strony internetowej, numer oraz czas przechowywania. Pliki cookies są wysyłane 

przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Przeznaczone są one do 

korzystania ze strony Serwisu internetowego. Co istotne informacje zawarte w tych plikach pozwalają 

na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła, a co za tym idzie – 

strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze 

użytkownika. 

§7 

Istnieje możliwość wyłączenia plików cookies poprzez zaznaczenie albo ustawienie odpowiedniego pola 

w swojej przeglądarce. I tak: 

1) w przeglądarce Mozilla Firefox należy wejść w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje” i w nich zakładkę 

„Prywatność”. w przeglądarce Microsoft Internet Explorer należy wejść w menu „Narzędzia” wybrać 

„Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.  

2) w przeglądarce Google Chrome należy wejść w „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome” 

(trzy poziome kreski w prawym górnym rogu przeglądarki) i wybrać zakładkę „Ustawienia”, 

następnie należy przejść do ustawień zaawansowanych, a tam kliknąć na „Ustawienia treści” przy 

Prywatności. 

3) w przeglądarce Opera należy wejść w „Ustawienia”, następnie w „Preferencje”, tam wybrać 

„Zaawansowane” i na końcu  „Ciasteczka”.  

4) w przeglądarce Safari należy wejść w “Ustawienia”, później  “Safari” i “Blokuj cookie”,  

5) w smartfonach oraz tabletach mogą istnieć inne zasady wyłączenia plików Cookiem. Z tego powodu 

zaleca się zapoznanie z dokumentacją dotyczącą prywatności na stronie producenta używanego 

urządzenia. 

 

§8 

1. Pliki cookies używane w Serwisie Internetowym umożliwiają personalizację wyświetlanych na stronie 

informacji oraz zaprezentowanie treści dostosowanej do preferencji użytkownika. Ciasteczka będą 

służyły tylko dostosowywaniu i poprawianiu sposobu działania witryny, a także do mierzenia 

skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie oraz do celów statystycznych. To wszystko ma na 

celu podniesienie jakości funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz dopasowanie go do potrzeb 

Klienta. 

2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody 

na korzystanie z plików Cookies przez Serwis internetowy, albowiem zgodnie z obowiązującymi 

przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. 

Jeżeli Klient nie chce wyrazić zgody, to w takim przypadku należy odpowiednio zmienić ustawienia 

przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. 

3. Z tego powodu, że Klient nie wyłączy usługi cookies i wejdzie na stronę Serwisu Internetowego nie 

może dojść do tego, że do komputera Klienta przedostaną się niechciane lub złośliwe 

oprogramowania. 

 

§9 

W ramach Serwisu internetowego stosowane są pliki: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” 

(persistent cookies). 



1. „sesyjne” pozostają w urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że aby niektóre aplikacje lub funkcje działały 

poprawnie muszą być one aktywne. 

2. „stałe” pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku (modyfikacji 

tego czasu można dokonać w ustawieniach przeglądarki) albo do momentu ich ręcznego usunięcia 

przez użytkownika. Te pliki ułatwiają korzystanie z Serwisu poprzez np. zapamiętywanie 

rozdzielczości albo układu treści. 

  

§10 

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego www.trenferencja.pl. 

2. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecane jest, aby po 

ich odwiedzeniu zapoznać się z polityką prywatności zawartą na tych stronach. 

3. Sformułowania użyte w niniejszej polityce prywatności należy interpretować w sposób wskazany w 

Regulaminie, dostępnym na stronie www.trenferencja.pl. 

4. W przypadku zastrzeżeń Klient może kierować je na adres email: andrzej@trenferencja.pl 

  

 

 

 


