
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Szanowni Państwo, 
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej zwanym RODO – moim obowiązkiem jest poinformować o tym w jaki sposób 
oraz w jakim celu będę przetwarzać Państwa dane osobowe. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Skwarek, ul. Głęboka 23, 24-130 
Końskowola, e-mail: kontakt@teoriaeventu.pl,  zwany dalej „Administratorem”. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji zamówionej usługi.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją transakcji handlowych polecających na 
sprzedaży produktów i usług będących w ofercie 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- realizacji transakcji handlowych 

- prowadzenia rozmów telefonicznych 

- przesłania informacji marketingowych 

- przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w 
którym dane te są przetwarzane.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie jak również prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7. Istnieje możliwość, że podczas przeglądania mojej strony zostaną zarejestrowane następujące 
informacje: nazwa domeny, numer IP Państwa komputera, typ przeglądarki i rodzaj systemu 
operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i 
wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych 
udostępniany przez Google, Inc. (“Google”) oraz tzw. piksel Facebooka, 

Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze 
użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej 
korzystają. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na 
przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji 
witryny może okazać się niemożliwe 

Piksel Facebooka to niewielki kawałek kodu, który wstawia na stronę niewidoczny obrazek 
rozmiarów 1×1 pikseli. Ten obrazek jest ładowany przez przeglądarkę użytkownika, kiedy 
wchodzi na twoją stronę w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z 
niej korzystają. Użytkownik może zrezygnować z wyświetlania piksela wybierając odpowiednie 



ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z 
wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. 

 

8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez 
TeoriaEventu w jej siedzibie oraz prawo uzyskania kserokopii zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami.  

 

 


