
POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI 
 
1. Operator serwisu i administrator 
Operatorem serwisu www.mateuszkusznierewicz.pl zwanego dalej „Administratorem” 
danych osobowych są: 
 

1. MARINA KUSZNIEREWICZ SP. Z O.O. S. K.  z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w 
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000605331, NIP: 5842747587, REGON: 363859617 oraz 
 

2. KUSZNIEREWICZ SP Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000597583, NIP: 5842746263, REGON/ 363542323, 
 

Użytkownicy serwisu www.mateuszkusznierewicz.pl mogą kontaktować się z 
Administratorem pod wspólnym adresem miejsca wykonywania działalności oraz tym 
samym adresem do doręczeń́ tj. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, adres e-mail: 
kontakt@kusznierewicz.pl  
 
  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są tylko wtedy, gdy zostają one 
przekazane dobrowolnie kontaktując się z Administratorem poprzez zakładkę „Kontakt”, 
„Newsletter” oraz podczas realizacji usług wymagających zawierania i realizacji umów o 
współpracy, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane przez Administratora 
w jego serwisie. Przetwarzane są tylko takie dane, które są niezbędne do odpowiedzenia 
na zapytanie lub niezbędne do realizacji umówi z klientami i prawnie usprawiedliwionych 
interesów. Podane dane przetwarzane są wyłącznie w celach opisanych poniżej: 
a) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 
Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 
1), dalej RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa usługi serwisu, dokonanie pomiarów statystycznych, 
ulepszania usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. 
personalizowanie treści w serwisie) jak również w celu odpowiedzenia na zapytanie 
kontaktujących się z administratorem osób. 
b) realizacji umów z klientami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
 
  
3. Odbiorcy danych, transfer danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych 
Dane mogą być przekazane przez Administratora jedynie: upoważnionym pracownikom 
Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi 
informatyczne, hostingowe lub podmiotom świadczącym inne usługi związane z obsługą 
rynku właściwego dla realizowanych przez Administratora usług w szczególności w 
ramach zawartych umów pod powierzenia i powierzenia przetwarzania danych osobowych 
– podmioty te są „Podmiotami Przetwarzającymi/Procesorami” w rozumieniu RODO.  
Dane mogą być też przekazywane organom administracji publicznej. Organy 
administracji publicznej do celów realizacji zadań publicznych nie są „odbiorcami” Twoich 
danych osobowych w rozumieniu RODO. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do 
państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. Nie będziemy też 
podejmować decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie 



profilowania. Nie przetwarzamy danych osobowych w celach marketingowych objętych 
oświadczeniem zgody, o której mowa w Artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
  
4. Dobrowolny charakter przekazania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie ma obowiązku ustawowego ani 
umownego przekazywania nam swoich danych. 
  
5. Okres przetwarzania 
Podane dane będą przetwarzane: 
 

1. w celu odpowiedzi na zapytanie – do czasu zrealizowania zapytania, 
2. w celach określonych w ust. 2 niniejszej Polityki Prywatność 
3. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do 

czasu przedawnienia wszelkich roszczeń. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących okresu przetwarzania możesz 
skontaktować się z administratorem korzystając z podanych w ust. 1 danych 
kontaktowych. 
  
6.Newsletter i formularz kontaktowy 

1. Administrator udostępnia Uz ̇ytkownikom możliwość́ skontaktowania się z nim przy 
użyciu formularza kontaktowego oraz zapisując się do newslettera. 

2. Aby skorzystać́ z funkcjonalności formularza nalez ̇y uzupełnić jego obligatoryjne 
pola, wprowadzić́ żądana ̨ treść, a następnie wysłać do Administratora. 

3. Szczegóły przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z 
formularza kontaktowego oraz newslettera szczegółowo opisane sa w niniejszej 
Polityce Ochrony Prywatności. 

4. Umowa o nieodpłatne świadczenie usługi newsletter zostaje zawarta na czas 
nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Administratora dokonania przez 
Użytkownika rejestracji na listę ̨ odbiorców newslettera. Wypowiedzenie umowy o 
świadczenie usługi newsletter może zostać́ dokonane przez Użytkownika bez 
podania przyczyny i w dowolnym czasie poprzez wysłanie oświadczenia 
Użytkownika w tym przedmiocie do Administratora w wiadomości e-mail lub 
korespondencyjnie.  

 
7. Pliki Cookies 
Serwis korzysta z plików cookies. 
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. 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są 
w następujących celach: 

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy 
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 
zawartości, 

2. uatrakcyjnienia naszej strony internetowej oraz umożliwienia korzystanie z 
określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów 
badań rynkowych, 

3. rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu strony 
internetowej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i preferencji. 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu 
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 



(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub 
do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą 
skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu 
plików cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w 
określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie 
plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. 
  
8. Usługi hostingowe 
Podmiot zewnętrzny świadczy na rzecz Administratora usługi w zakresie hostingu i 
prezentacji stron internetowych – na podstawie powierzenia temu podmiotowi 
przetwarzania danych osobowych. Wskazany podmiot zewnętrzny ma siedzibę w Polsce. 
  
9. Prawa Użytkownika 
W dowolnym momencie możesz uzyskać bezpłatną informację dotyczącą Twoich danych 
osobowych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz domagać się od nas dostępu do 
swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także – w przypadku gdyby przetwarzanie odbywało się w sposób 
zautomatyzowany – przeniesienia danych. W każdej chwili przysługuje Ci również prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o nasz 
uzasadniony interes. Nie przetwarzamy Twoich danych do celów marketingu 
bezpośredniego, jednak informujemy, że w przypadku gdyby w przyszłości zmienił się cel 
przetwarzania administratora i marketing bezpośredni byłby realizowany, możesz wnieść 
sprzeciw w każdym czasie bez spełniania dodatkowych wymogów. Jeżeli przetwarzamy 
Twoje dane w innych celach możesz wnieść w każdym czasie sprzeciw, ale z przyczyn 
związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu 
nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że 
w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, 
które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Możesz również 
w każdej chwili złożyć skargę do organu nadzorczego. 
 
10. Postanowienia Końcowe 
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę ̨ 
przetwarzanych danych osobowych odpowiednia ̨ do zagrożeń́ oraz kategorii danych 
objętych ochrona ̨, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę ̨ nieuprawniona ̨, przetwarzaniem z 
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmiana ̨, utrata ̨, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem.  
 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza ̨ Polityka ̨ Ochrony Prywatności stosuje się ̨ 
odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.mateuszkusznierewicz.pl oraz inne 
właściwe przepisy prawa polskiego.  
 
 


