
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 

określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Arkadia Ciała Dominika Światłoń z 

siedzibą w 30-079 Kraków, Aleja Kijowska 64/3, NIP 5130128161 Pani/Pana danych 

osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 

maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych przez: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dominika Światłoń prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą Arkadia Ciała Dominika Światłoń z siedzibą w 30-079 
Kraków, Aleja Kijowska 64/3. 

2. Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane 

pytanie dotyczące: przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy (wykonania usługi, a w 

szczególności wyznaczenia terminu wizyty, weryfikacji możliwości wykonania usługi 
(wyeliminowanie możliwych przeciwskazań) wystawienia rachunku lub faktury; 

informacyjnym, w tym informacjach o promocyjnych/ulgowych możliwościach skorzystania z 

usług/produktów w firmie Arkadia Ciała Dominika Światłoń, informacji dla mediów i innego 
zakresu określonego w treści zapytania. 

 
3. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody, 
(art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na 
przetwarzanie. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy 
ochrony danych osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na 
zadane pytanie. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

 



PLIKI COOKIES 

1. Nasza strona jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies 
(ciasteczek).  

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na 

stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania strony. 
 

2. Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); 

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 
Okres ważności pliku cookie przypada na czas trwania sesji. 
 

3. Na stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:  

 zapamiętywania Twojej sesji 

 statystycznych 

 marketingowych 

 udostępniania funkcji strony 
 

4. 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 do 

czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są 

w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików 

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w 
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe 

jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten 

temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu 

podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), 
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 
 



7. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w 

Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.  

Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w 
przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących 

podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: Firefox, Chrome, Safari, 

Internet Explorer / Microsoft Edge 
Urządzenia mobilne: Android, Safari (iOS) 

 
7. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

 usunąć pliki cookies, 

 blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

 

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. 
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii. 

 
 
 

 


