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POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO HISTAR.PL

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
związanych z plikami cookies, wykorzystywanych podczas korzystania z serwisu
internetowego Histar.pl, zwanego dalej Witryną.
2. Administratorem Witryny i przetwarzanych danych jest Bartłomiej Michalczyk, zam. w
Tarczynie (05-555), ul. Błońska 48A, NIP: 1231225596

1. Rodzaj przetwarzanych danych i cele
1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane podczas korzystania przez Użytkownika z
Witryny. Dane te wykorzystywane są w celach statystyczno-analitycznych.
2. Wyżej wymienione dane mogą zawierać informacje, takie jak:
a)
adres IP urządzenia, na którym wyświetlona została Witryna
b)
informacje nt. specyfikacji sprzętu i oprogramowania urządzenia, na którym
wyświetlona została Witryna
c)
lokalizacja, data, godzina i czas korzystania z Witryny przez Użytkownika
d)
historia odwiedzonych w Witrynie stron oraz klikniętych elementów
e)
inne dane o charakterze technicznym związane z korzystaniem z Witryny

2. Komu udostępniane lub powierzane są dane?
1. Wyszczególnione w pkcie 1. dane osobowe Użytkowników udostępniane są Dostawcom
usług, z których korzysta Witryna.

3. Prawa osób, których dane dotyczą
1.Prawo do zażądania usunięcia danych osobowych w ramach cookies
a)Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych.
b)Usunięcie danych osobowych przez Administratora dokonywane jest w ciągu 48 godzin od
otrzymania przez niego żądania usunięcia danych osobowych.
2.Prawo dostępu do danych
a)Użytkownik ma prawo otrzymać wgląd do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię.
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3.Prawo do poprawienia danych
a)Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora poprawienia danych osobowych
odnoszących się do Użytkownika, a które są nieprawidłowe.
4.W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych
praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia nie później niż w ciągu
dwóch tygodni po jego otrzymaniu.
5.Użytkownik może zgłaszać do Administratora zapytania, wnioski i skargi dotyczące
przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

4. Zmiany Polityki Prywatności
1.Polityka Prywatności Serwisu Internetowego Histar.pl może ulec zmianie.
2.Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: kontakt@histar.pl
3.Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2019 r.

