
 Polityka prywatności www.piorek.house 

JAKIE SĄ PODSTAWOWE CELE PRZYJĘTEJ PRZEZ PIÓREK HOUSE 

SEBASTIAN PIÓREK POLITYKI PRYWATNOŚCI? 

1. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności w serwisie 
www.piorek.house (zwanym dalej także: Serwisem) dostępna pod adresem: 
www.piorek.house została stworzona przez Piórek House Sebastian Piórek w 
celu podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce 
ochrony prywatności w tym Serwisie. 

2. Poniżej zostały określone zasady zbierania i wykorzystania danych 
osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystających z 
serwisu internetowego www.piorek.house. 

3. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu serwisu 
internetowego www.piorek.house. Definicje przyjęte w Regulaminie znajdują 
zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności. 

4. Deklarujemy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom 
Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym 
standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w 
szczególności w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), Rozporządzeniu 
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 oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i wydanych na ich 
podstawie przepisach wykonawczych. 

5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone 
linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron 
internetowych. Operator nie ma wpływu na prowadzoną przez ich 
administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. 
Jedyne, co możemy zrobić, to doradzić, aby przed skorzystaniem z zasobów 
przez nie oferowanych, zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki 
prywatności, o ile takowy został stworzony, a w przypadku jego braku 
skontaktować się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten 
temat. 

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu www.piorek.house Użytkownik 
powinien zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności. 

7. Wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 
Piórek House Sebastian Piórek udzielamy po skierowaniu zapytania na adres 
poczty elektronicznej: biuro@piorek.house. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? 

8. Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Serwisie 
www.piorek.house jest Piórek House Sebastian Piórek z siedzibą w Dębicy 
(39-200), ul. Łukasiewicza 44, prowadzący działalność gospodarczą pod 
adresem: 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 3 lok. u. 10, REGON 
364215023, NIP 872-241-33-36 (zwany dalej także: Operatorem). 



JAKIE DANE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W SERWISIE? 

9. Serwis www.piorek.house ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o 
jego Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia 
na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do treści art. 18 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zbierając dane osobowe, w szczególności 
wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście  niezbędne do 
świadczenia usług drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych, tj. 
takich, które nie są niezbędne do realizacji usług drogą elektroniczną, nie jest 
obligatoryjne i pozostaje w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich 
przetwarzanie przez Operatora zależy od wyrażenia przez Użytkownika 
zgody. 

10. Proces rejestracji w Serwisie realizowany jest dwuetapowo. W pierwszym 
etapie Użytkownik podaje: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail i numer 
telefonu. Drugim etapem jest potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link 
aktywacyjny przesłany na podany przy rejestracji adres e-mail. 

11. Zabronione jest wykorzystywanie w serwisie fikcyjnych danych osobowych. 
12. W uzasadnionych prawem przypadkach Operator może również zbierać o 

Użytkowniku informacje z innych źródeł niż Użytkownik. W takiej sytuacji 
Operator niezwłocznie po utrwaleniu takich danych osobowych poinformuje 
Użytkownika w zakresie wymaganym przez art. 14 ust. 1 i 2 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. 

13. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu: świadczenia usług, 
realizacji czynności administracyjnych w Koncie Użytkownika, ochrony przed 
nieautoryzowanym dostępem, rozliczenia usług, dochodzenia roszczeń z 
tytułu płatności za korzystanie z Usług, rozpatrywania reklamacji, oraz 
przesyłania informacji handlowych, newslettera oraz przekazywania z 
wykorzystaniem komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów wywołujących oferty marketingowej. 
W celu dopasowania oferty do preferencji Użytkownika, po jego akceptacji, 
dane mogą podlegać profilowaniu. Zakres wykorzystania danych uzależniony 
jest od treści zgód wyrażonych przez Użytkownika. 

CZY W SERWISIE PRZETWARZANE SĄ SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH 

OSOBOWYCH? 

14. Co do zasady, szczególne kategorie danych osobowych, tj. dotyczące 
pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań 
religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, 
danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących stanu 
zdrowia lub seksualności nie są przetwarzane przez serwis 
www.piorek.house. 



CZY W SERWISIE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE OSÓB, 

KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA? 

15. Regulamin Serwisu www.piorek.house zabrania rejestracji kont osobom, które 
nie ukończyły 18 roku życia i nie posiadają pełnej zdolności do czynności 
prawnych. Co do zasady, Operator nie weryfikuje wieku Użytkowników, ale 
zastrzega prawo dokonania takiej weryfikacji w uzasadnionych przypadkach. 

CZY PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE? 

16. Podanie wszelkich danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie rejestracji wymaganych 
danych (np. przerwanie procesu rejestracji po pierwszym etapie) uniemożliwia 
założenie Konta w Serwisie, korzystanie z usług oferowanych przez Serwis 
oraz może uniemożliwić rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Użytkownik 
ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Serwisu i 
komu chce udostępniać swoje informacje oraz dane. 

17. Dokonanie rejestracji w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) 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 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i wydanych na ich podstawie 
przepisach wykonawczych. 

CZY MAM PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH? 

18. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go 
danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, jak również 
uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą możliwości 
korzystania z zamówionej funkcjonalności Serwisu, dla której zapewnienia 
niezbędne było podanie danych osobowych. Odwołanie zgody na 
przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 
cofnięciem. 

19. Użytkownik posiada prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy zbiór 
zawierający dane osobowe, które go dotyczą istnieje, oraz do ustalenia 
administratora danych osobowych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy. 

20. Użytkownik posiada prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie 
przetwarzania danych zawartych w zbiorze zawierającym dane osobowe, 
które go dotyczą. 

21. Użytkownik posiada prawo do uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w 
zbiorze dane jego dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie 
treści tych danych. 

22. Użytkownik posiada prawo do uzyskania informacji o źródle, z którego 
pochodzą dane jego dotyczące, chyba że Operator jest zobowiązany do 
zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania 
tajemnicy zawodowej. 



23. Użytkownik posiada prawo do informacji o planowanym okresie 
przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach 
ustalania tego okresu. 

24. Użytkownik posiada prawo przenoszenia danych osobowych go dotyczących. 

CZY MAM PRAWO ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ SWOJE DANE? 

25. W przypadku zmiany danych osobowych, obowiązkiem Użytkownika jest 
niezwłoczne dokonanie stosownych zmian w Serwisie. 

26. Niedopuszczalne jest częściowe usunięcie danych wykorzystywanych w 
procesie rejestracji. Użytkownik ma prawo dokonać usunięcia założonego w 
Serwisie konta, co spowoduje usunięcie wszystkich danych zgromadzonych w  
Serwisie. 

27. Użytkownik posiada prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do 
realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

28. Użytkownik ma prawo żądania od Operatora ograniczenia przetwarzania jego 
danych osobowych w myśl art. 18 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. 

29. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących 
jego danych osobowych, w tym profilowania w trybie określonym w art. 21 
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. 

30. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w 
celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, zautomatyzowane 
przetwarzanie, w tym profilowanie, wykorzystanie komunikacji telefonicznej 
oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących w celu przekazywania oferty marketingowej, przesyłanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przesyłanie newslettera przez 
Operatora oraz podmioty współpracujące jest dobrowolne i może być cofnięte 
w każdym czasie. 

31. Powyższe prawa Użytkownik może zrealizować dokonując usunięcia 
zaznaczenia okienka wyboru znajdującego się przy wybranej usłudze po 
zalogowaniu do Konta. 

32. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych osobowych 
Użytkownika, a tym samym usunięcia jego Konta, jeżeli działanie Użytkownika 
jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu lub 
Operatora. 

33. W uzasadnionych przypadkach, w których Użytkownik podjął wątpliwość co do 
zgodności z obowiązującym przepisami przetwarzania przez Operatora jego 
danych osobowych, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 



JAK CHRONIONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE? 

34. Operator stwarza warunki techniczne Użytkownikowi zabezpieczenia jego 
danych na poziomie co najmniej wymaganym 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 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i wydanych na ich podstawie 
przepisach wykonawczych. 

35. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały w 
restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w 
rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko 
ograniczona liczba uprawnionych pracowników Operatora zgodnie z 
przepisami wskazanymi w poprzednim punkcie. 

36. Transmisja informacji zawierających dane osobowe odbywa się przy 
wykorzystaniu protokołu SSL (Secure Socet Layer v3). Metoda ta polega na 
kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. 
SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili 
nawiązania połączenia z bezpieczną witryną, stosującą protokół SSL, 
wysyłany jest do użytkownika  komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz 
pojawia się symbol zielonej kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym 
miejscu – może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). 
Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, 
pozwalające na sprawdzanie uprawnień serwerów i użytkowników. Certyfikaty 
wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań 
na stronie WWW. 

37. Baza danych znajduje się na serwerach stanowiących własność spółki H88 
S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22 wpisanej do 
Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000612359, REGON: 364261632, NIP: 782-26-22-168 
prowadzącą działalność pod adresem: 35-506 Rzeszów, ul. Krakowska 66 
(www.linuxpl.com). Serwerownie zabezpieczone są fizycznie przed dostępem 
osób postronnych i rozmieszczone w strefach do których mają dostęp tylko 
wybrani pracownicy firmy. Serwerownie zabezpieczone są przez systemy 
chroniące urządzenia przed pożarem, zasilane są z dwóch niezależnych 
źródeł energii elektrycznej, a nad niezawodnością systemu czuwają wysokiej 
klasy specjaliści wykonując swoje obowiązki 24 godziny na dobę przez 365 
dni w roku. Gwarantuje to bezpieczeństwo danych na bardzo wysokim 
poziomie. 

38. Stacje robocze pracowników Operatora upoważnionych do przetwarzania 
danych osobowych Użytkowników Serwisu www.piorek.house standardowo 
zabezpieczone są za pomocą oprogramowania antywirusowego. 

39. Jak powszechnie wiadomo, Internet nie jest całkowicie bezpiecznym medium, 
a zastosowanie przez Operatora nawet najlepszych rozwiązań programowych, 
technicznych i organizacyjnych nie zagwarantuje całkowitego bezpieczeństwa 
danych, jeżeli Użytkownik nie zastosuje się do niżej wskazanych zasad: 

1. gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi 
Użytkownikami, po zakończeniu korzystania z Serwisu 



www.piorek.house, do którego jesteś zalogowany, koniecznie się 
wyloguj; 

2. nie ujawniaj swoich danych osobowych oraz haseł, których 
używasz w Serwisie osobom trzecim; 

3. nie otwieraj korespondencji elektronicznej kierowanej do Ciebie 
przez nieznane podmioty, w szczególności nigdy w takich 
przypadkach nie otwieraj załączników. Mogą zawierać złośliwy 
kod, który będzie służył kradzieży Twoich danych, pieniędzy, itp. 

4. zabezpiecz swój komputer programem antywirusowym. 
40. W zakresie dozwolonym przez polskie prawo, Operator nie ponosi 

odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody wyrządzone w związku z 
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, jeżeli nie można 
Operatorowi przypisać winy umyślnej. 

JAKIE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SĄ STOSOWANE W 

SERWISIE? 

41. Operator prowadzi działalność z poszanowaniem prywatności osób 
korzystających z Serwisu i podejmuje działania służące ochronie ich danych 
osobowych. 

42. Operator stosuje następujące zasady przetwarzania danych osobowych: 
zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, 
minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, 
integralność, poufność i rozliczalność. 

43. Złożenie oświadczenia woli świadczące jednoznacznie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych polega na zaznaczeniu okienka wyboru 
przy klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Akceptacja Regulaminu, Polityki prywatności i zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Operatora jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia 
usług. Akceptacja klauzuli zezwalającej Operatorowi na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, 
zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, wykorzystanie 
komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących w celu przekazywania oferty 
marketingowej, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz 
przesyłanie newslettera przez Operatora oraz podmioty współpracujące jest 
dobrowolne i nie wpływa na możliwość korzystania z usług oferowanych przez 
Serwis www.piorek.house. 

CZY PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH MOŻE ZOSTAĆ 

POWIERZONE OSOBIE TRZECIEJ? 

44. Operator nie udostępnia podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych 
Użytkownika, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, 
Regulamin Serwisu lub Politykę prywatności. 

45. Użytkownik posiada prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania 
danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, 
którym dane te są udostępniane, o ile informacja dotycząca udostępnienia 
danych nie była realizowana w trybie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). 



46. Operator zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych 
osobowych Użytkownika innym podmiotom w trybie art. 28 ust. 3 
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. Możliwe jest to wyłącznie w 
drodze umowy zawartej na piśmie, a przetwarzanie odbywa się wyłącznie w 
zakresie i celu przewidzianym w umowie. 

47. Operator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie 
lub za zgodą Użytkownika np. w ramach prawa do przenoszenia danych lub 
też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, 
Policja, itd.). 

48. W przypadkach dozwolonych przez obowiązujące na terytorium RP prawo, 
Operator może również udostępnić wybrane dane osobowe Użytkownika 
osobom trzecim, m. in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie 
chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale 
wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego. Podmiot, który występuje z 
tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego 
prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody 
uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. 

49. O ile Użytkownik wyrazi dobrowolną zgodę lub znajdzie zastosowanie inna 
prawem przewidziana przesłanka, jego dane osobowe będą mogły zostać 
przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
lub organizacji międzynarodowej, w tym do państw lub organizacji 
niegwarantujących odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. 

CZY SERWIS WWW.PIOREK.HOUSE PRZEKAZUJE DANE PORTALOM 

SPOŁECZNOŚCIOWYM? 

50. Serwis www.piorek.house, co do zasady nie przekazuje danych osobowych 
Użytkowników portalom społecznościowym. Portale społecznościowe 
deklarują stosowanie przepisów 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, 
ale ze względu na transfer danych poza EOG przekazywanie danych tym 
podmiotom może odbywać się tylko w ściśle określonych prawem 
przypadkach. 

51. Portale społecznościowe pozwalają udostępniać informacje innym 
użytkownikom Internetu. Należy też pamiętać, że publicznie udostępnione 
treści mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe, co sprzyja 
upublicznianiu tych treści. 

52. Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale 
społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora 
takiego portalu służące ochronie prywatności Użytkowników, Użytkownicy 
znajdą w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. 



CZY MOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UJAWNIONE PUBLICZNIE? 

53. Serwis www.piorek.house co do zasady nie udostępnia publiczne danych 
osobowych Użytkowników. 

JAKIE DZIAŁANIA SĄ PODEJMOWANE W PRZYPADKU NARUSZENIA 

BEZPIECZEŃSTWA MOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

54. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, tj. ich 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu 
do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych, obowiązkiem Operatora jest przeprowadzenie i 
udokumentowanie postępowania wyjaśniającego, którego podstawowym 
celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków dla osób, których 
dane są przetwarzane. 

55. Stwierdzenie wysokiego poziomu ryzyka naruszenia praw i wolności osób, 
których dane podlegały przetwarzaniu w wyniku naruszenia bezpieczeństwa 
danych osobowych skutkuje obowiązkiem zgłoszenia przez Operatora takiego 
zdarzenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz 
poinformowania o zdarzeniu wszystkich osób, których prawa i wolności zostały 
naruszone. 

JAKIE DZIAŁANIA SĄ PODEJMOWANE WOBEC INFORMACJI ZAWARTYCH W 

LOGACH DOSTĘPOWYCH? 

56. Serwis www.piorek.house zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu 
przez jego Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów 
dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów 
związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa 
oraz w zarządzaniu stroną WWW. 

57. Operator może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących 
numeru IP danego Użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego, w 
oparciu o obowiązujące przepisy prawne, organów państwa w związku z 
prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

CZY SERWIS STOSUJE PLIKI COOKIES? 

58. „Cookies” (ciasteczka) są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, 
zapisywane przez Serwis www.piorek.house w systemie teleinformatycznym 
Użytkownika (tj. na komputerze, laptopie, smartfonie, itd. z którego dokonano 
połączenia z serwisem), możliwe do odczytania tylko przez Serwis. Pliki te 
pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego 
połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały zapisane. 

59. www.piorek.house używa plików cookies (ciasteczek) w celu dostarczania 
usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań 
Użytkowników. 

60. Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez 
Serwis z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w wykorzystywanej 



przeglądarce internetowej, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies może 
uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu. 

61. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika 
końcowego, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

62. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest 
ustalana tożsamość Użytkownika. 

63. Szczegółową informację na temat plików cookies można znaleźć w Polityce 
cookies zamieszczonej na stronie Serwisu. 

JAK WYGLĄDA AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ JEJ 

EWENTUALNYCH ZMIAN? 

64. Pomyślne przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie i akceptacja 
Regulaminu oznaczają również akceptację postanowień niniejszej Polityki 
prywatności. 

65. Polityka prywatności może ulegać zmianie. O treści zmian Polityki każdy 
Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Operatora 
na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Polityki, zawierającej łącze do 
zestawienia zmian Polityki i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 
14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy zostaną dodatkowo 
powiadomieni przez Operatora o zmianie poprzez przesłanie na adres poczty 
elektronicznej, wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej 
zestawienie zmian Polityki. 

66. Zamieszczenie informacji o zmianie Polityki w sposób określony powyżej 
nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie 
zmiany Polityki. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści 
Polityki obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora w terminie 14 dni 
od daty zamieszczenia informacji o zmianie Polityki. 

67. Osoba będąca Użytkownikiem Serwisu, która nie akceptuje zmian 
wprowadzanych w Polityce Prywatności ma prawo wypowiedzieć umowę 
korzystania z Serwisu www.piorek.house przesyłając odpowiednie 
oświadczenie woli dotyczące usunięcia  swojego konta w formie 
korespondencji listownej na adres 03-721 Warszawa, ul. Jagiellońska 3 lok. u. 
10; korespondencji elektronicznej na adres: biuro@piorek.house.pl lub 
osobiście. W każdym z wymienionych przypadków, Użytkownik poproszony 
będzie o podanie wybranych danych w celu weryfikacji tożsamości, a tym 
samym uprawnień do usunięcia konta. Informacja o usunięciu Konta będzie 
przesyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji 

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA POLITYKI PRYWATNOŚCI? 

68. Polityka Prywatności jest oparta na przepisach prawa polskiego i Unii 
Europejskiej, w szczególności: Rozporządzeniu 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, 
Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1000 z późn. zm.) i wydanych na ich podstawie przepisach 
wykonawczych, Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 



 

 


