
Polityka prywatności 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi,  
oraz wykorzystania plików cookies w ramach strony internetowej: 
www.wtgorzow.eu oraz www.arf.cba.pl 

1. Administratorem danych jest Aleksandra Foszcz, prowadząca działalność gospodarczą Aleksandra 
Foszcz „ARF”, ul. Dmowskiego 6/5; 66-400 Gorzów Wlkp.; NIP: 599-159-81-41; REGON: 211029724. 
Ochrona danych odbywa się  zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: dane@wtgorzow.eu 

2. Definicje 
Dla potrzeb niniejszej polityki prywatności przyjęto następujące znaczenie poniżej zamieszczonych 
pojęć: 

2.1. Administrator (Usługodawca) - Aleksandra Foszcz, prowadząca działalność gospodarczą 
Aleksandra Foszcz „ARF”, ul. Dmowskiego 6/5; 66-400 Gorzów Wlkp.; NIP: 599-159-81-41; 
REGON: 211029724. 

2.2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.wtgorzow.eu oraz www.arf.cba.pl 
2.3. Usługodawca - Aleksandra Foszcz „ARF” 
2.4. Użytkownik – każdy podmiot, który skorzysta ze Strony, lub zawrze umowę (pisemną lub ustną)  

z Usługodawcą 
2.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

3. Dane osobowe 
3.1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi (Usługodawcy) za pomocą 

formularzy dostępnych na Stronie, w tym przedstawionych danych Kontaktowych do Usługodawcy. 
3.2. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób 

nieuprawnionych. 
3.3. Usługodawca wymaga od użytkowników podania jedynie niezbędnych danych. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne aby Usługodawca mógł wykonać usługę. 
3.4. Administrator nie udostępnia przekazanych danych podmiotom trzecim. 
3.5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym celu nasi  

dostawcy usług e-mail i formularzy używają m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania 
komunikacji (SSL) 

3.6. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych w celu świadczenia oferowanych przez 
siebie usług (wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej, przygotowanie  
i przesłanie oferty, organizowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów, wystawienie faktury) 

3.7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w określonym celu, jeśli Użytkownik wcześniej taką zgodę wyraził,  wniesienia 
skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
Administratora. Dla celów dowodowych wycofanie zgody musi nastąpić w formie pisemnej na nasz 
adres lub elektronicznej (wiadomość email na adres dane@wtgorzow.eu). 

3.8. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika  
po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody, jedynie w zakresie potrzebnym do dochodzenia 
ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeśli przepisy krajowe, unijne lub prawo międzynarodowe 
obligują do gromadzenia danych. 

3.9. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym  
na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 

3.10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie 
dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

3.11. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, oraz przez przetwarzających, z którymi 
współpracujemy. 
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4. Pliki cookies 
4.1. Administrator oświadcza, iż używa plików cookies (ciasteczka), czyli niewielkich informacji 

tekstowych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, 
smartfonie, tablecie). Pliki cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartej jedynie 
serwerowi, który je utworzył. 

4.2. Akceptowanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika jest niezbędne  
dla dostarczenia Użytkownikowi usługi. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub 
przywrócić opcje gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 
Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:  
www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ 
Wyłączenie gromadzenia plików cookies może utrudnić Użytkownikowi korzystanie ze strony 
Usługodawcy. 

4.3. Administrator zapewnia, że zapisywanie na urządzeniu końcowym plików cookies nie powoduje 
zmian konfiguracyjnych na urządzeniu końcowym ani w oprogramowaniu. 

4.4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania w jaki sposób Użytkownicy korzystają  
z witryn Usługodawcy. Działanie to ma na celu usprawnienie funkcjonowania serwisu. 
Monitorowanie informacji jest dokonywane przy wykorzystaniu narzędzi Google Analitics, które 
rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie. 

4.5. Na naszej Stronie wykorzystujemy pliki cookies: 
a) Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które 

pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki). 
b) Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez 

użytkownika ustawienia przeglądarki. 
c) Zewnętrzne pochodzące z witryny zewnętrznej niż witryna odwiedzana. 
d) Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie. 
e) Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie. 
f) Funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności 

serwisu. 
5. Inne technologie 

5.1. Administrator informuje, że w celu analizy statystyk Strony stosuje kod śledzenia Google 
Analitycs. 

6. Zmiany polityki bezpieczeństwa 
6.1. Niniejsza polityka prywatności zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania. 
6.2. Administratorowi w każdej chwili przysługuje prawo zmiany polityki prywatności. 
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