
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

INFORMACJE OGÓLNE. 

• Operatorem serwisu www.przyjemnezdietetycznym.pl jest firma Przyjemne z dietetycznym Renata 
Sławomirska-Kędzia 

• Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący 
sposób: 

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 
3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www. 

  

1. INFORMACJE W FORMULARZACH. 

• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 
• Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 
• Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 

  

2. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES. 

 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies.  

2. Strona przyjemnezdietetycznym.pl podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje 

pliki cookies.  

3. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, 

tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez 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. 

4. Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu 

(tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają 

rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).  

5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 

wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu 

mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google 

użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy 

narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

7. Serwis wykorzystuje Mapy Google, aby polepszyć jakość przeglądania. Więcej informacji na temat 

wykorzystania cookies tego typu, na stronie dotyczącej polityki prywatności 

Google. http://www.google.com/intl/en_uk/policies/privacy/ 

8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
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9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 

plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). 

10. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.  

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być 

również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl 

13. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może 

uniemożliwić korzystanie ze stron www 

 

LOGI SERWERA. 

• Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane 
te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak 
najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

• Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
o czas nadejścia zapytania, 
o czas wysłania odpowiedzi, 
o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy 

przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
o informacje o przeglądarce użytkownika, 
o Informacje o adresie IP. 

• Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
• Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 
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