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Gdynia, 01.05.2018 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

stron internetowych Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech 

1. Postanowienia Ogólne 

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa 

informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników stron internetowych 

Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech z siedzibą przy ul.  Kilińskiego 1/7, 81-386 Gdynia,  o 

numerze NIP: 558-159-14-29, oraz sposób ich przetwarzania.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z  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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie 

o Ochronie Danych”), które zacznie obowiązywać 25 maja 2018, a także z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest 

jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub 

niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

2. Dane osobowe i uprawnienia użytkowników stron internetowych 

Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech dokłada wszelkich starań, aby prowadzone serwisy 

www.excellenceexpert.pl,www.apartamentsopotcentrum.pl, 

www.apartamentgdyniacentrum.com.pl, www.apartamentgdanskcentrum.pl, www.cog24.pl, 

www.centrumodszkodowangdynia.pl,  ułatwiały każdemu użytkownikowi przeglądanie strony oraz 

zasięganie informacji na temat firmy i jej oferty. Spółka szanuje przy tym prawo użytkowników do 

prywatności oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w 

prywatność użytkowników osób trzecich. 

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowania informujemy, że poruszając się po ww. 

stronach użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nie plików cookies oraz innych podanych 

dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które użytkownik jest proszony, np. podczas zapisania się do 

subskrypcji newslettera, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest 

dobrowolne.  Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji, dostępu do treści 

swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz 

usuwania, prawie do sprzeciwu i do niepodlegania profilowaniu.  

Administratorami danych użytkowników jest Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech oraz jej Zaufani 

partnerzy.  

Dane są przetwarzane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby: 

http://www.excellenceexpert.pl/
http://www.apartamentsopotcentrum.pl/
http://www.apartamentgdyniacentrum.com.pl/
http://www.apartamentgdanskcentrum.pl/
http://www.cog24.pl/
http://www.centrumodszkodowangdynia.pl/
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 świadczyć daną usługę (uzasadniony interes administratora), 

 zapewnić Państwu większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć boty, oszustwa 

i nadużycia, 

 dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi. 

Na stronach Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z 

prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, są 

naganne moralnie lub uważane powszechnie za nieetyczne czy obelżywe. 

3. Rodzaje i cel wykorzystania danych  

3.1. Cookies (Ciasteczka) 

Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies 

podczas korzystania ze stron internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera 

internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci 

uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub 

zamówienia.  

Cookies są nieszkodliwe dla komputera lub dla jego użytkownika i jego danych. W wielu przypadkach 

oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach 

przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, 

aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki, bądź informować o ich 

każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. 

Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie. 

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość 

użytkownika.  

Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech korzysta z plików cookies w celach:  

 świadczenia usług (uzasadniony interes administratora), w tym zapewnienia większego 

bezpieczeństwa tych usług (aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia), 

 optymalizacji korzystania ze stron internetowych (pliki cookies pozwalają w szczególności 

rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną 

do jego indywidualnych potrzeb);  

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzysta ze stron, 

co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.  

3.2. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Excellence Expert 

Karina Wojtecka-Czech wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów. 
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3.3. Niezapowiedziane Wiadomości 

Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych 

wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech rozumie 

informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne 

promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne 

(mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi 

nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Excellence Expert 

Karina Wojtecka-Czech. 

3.4. Inne formularze 

Okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na stronach internetowych należących do 

Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych 

przez Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech nie podlegają „Polityce Prywatności”. 

4. Zmiany Polityki Prywatności 

Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  

w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika stron internetowych należących do Excellence Expert 

Karina Wojtecka-Czech obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, 

Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech będzie informować na swoich stronach internetowych. 

5. Dodatkowe informacje   

W przypadku chęci skorzystania z prawa do uzyskania informacji, dostępu do treści swoich danych, ich 

poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz usuwania, prawa do 

sprzeciwu i do niepodlegania profilowaniu, a także w przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki 

Prywatności, Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech prosi o kontakt z Karina Wojtecka-Czech, 

karina@excellenceexpert.pl, tel. +48 505019906. 
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