
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych 

osobowych, chcę poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa 

przetwarzania Twoich danych osobowych; zarówno kiedy wysyłasz zapytania oraz w związku z 

wykonywaniem zleceń na Twoją rzecz. 

Kto przetwarza Twoje dane: 

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Górna ul. Kosmatki 68F, 03-982 Warszawa. A oto 

jakie dane mogę zbierać: 

 Dane zbierane, gdy kontaktujesz się ze mną. 

Dane o Tobie mogą być zbierane gdy kontaktujesz się ze mną za pomocą strony internetowej, 

telefonu, poczty email, zapisujesz się do newslettera itp. , tym samym przekazując mi swoje dane 

osobowe. Mogą to być na przykład imię, nazwisko, adres email, preferencje dotyczące wykonania 

usługi fotograficznej. Te dane, wykorzystywane są w celu obsługi Twojego zapytania. W przypadku 

zapisu do newslettera, wykorzystuję Twoje dane (imię i adres email) do wysyłania Ci newslettera z 

informacjami o promocjach i upustach cenowych. 

 

Dane zbierane automatycznie 

Podczas Twojej wizyty na mojej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące 

Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp; 

dane zbierane są w celu zbierania statystyk o odwiedzaniu i strony i monitorowania aktywności 

użytkowników. Te dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. 

 

W jaki sposób wykorzystuję Twoje dane? 

Nie sprzedaję i nie udostępniam Twoich danych osobom ani firmom trzecim w celach 

marketingowych. 

Twoje dane (wizerunek widoczny na zdjęciach, imiona i inne dane jeśli występują na zdjęciach) mogą 

być przekazane firmom trzecim w celu wykonania usługi. Zdarza się to, w wypadku użycia serwisu 

umożliwiającego wybór zdjęć online, w wypadku labu wywołującego zdjęcia lub wklejającego je do 

albumu. Zasady przetwarzania danych przez firmy trzecie  są określone w zawartych z nimi umowach 

powierzenia danych. 

 

Poza tym przekazanie Twoich danych może nastąpić w wypadku naruszenia prawa, lub gdy będą 

wymagały tego przepisy prawa, mogę udostępnić twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. 

 

W jaki sposób będę się z Tobą kontaktować? 

 



Jeżeli dokonałeś zamówienia lub wysłałeś zapytanie przez formularze na stronie, możesz otrzymać 

ode mnie emaile dotyczące zamówienia. Mogę również kontaktować się z Tobą telefonicznie, w 

wypadku ważnych informacji dotyczących transakcji lub  w celu weryfikacji zapytania lub 

dodatkowych pytań potrzebnych do stworzenia oferty.Jeśli zapisałeś się do newslettera, możesz 

otrzymywać wiadomości na swoją skrzynkę email nie częściej niż 2 razy na miesiąc. 

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) na moich stronach www 

 

Moja strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki 

podczas korzystania z strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.  Możesz usunąć 

ciasteczka, lub wyłączyć ich obsługę z poziomu swojej przeglądarki internetowej. 

 

W jaki sposób zabezpieczam Twoje dane osobowe? 

 

Moje bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Dane przechowywane 

elektronicznie są przechowywane tylko w postaci zabezpieczonej bezpiecznych hasłem, 

uniemożliwiającym dostęp dla osób trzecich. 

 

Jak długo przechowywane są Twoje dane? 

 

Standardowo dane przechowywane są przez 2 lata w związku z obowiązującym okresem rękojmi. 

Dane mogą być przechowywane dłużej w wypadku zaistnienia usprawiedliwionego celu jak publikacja 

zdjęć na stronach www celem prezentacji portfolio i dorobku zawodowego fotografa (na bazie 

osobnej zgody); wykonanie osobistych i majątkowych praw autorskich do zdjęć, czy ewentualną 

konieczność udowodnienia autorstwa. 

 

Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych 

 

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, tj. 

 



prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub 

niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na 

przetwarzania 

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

Zmiany polityki prywatności. 

 

Zastrzegam sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej 

polityki prywatności na tej stronie. 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, proszę o kontakt za pomocą 

formularza kontaktowego na stronie kontaktowej. 


