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Niniejsza Polityka prywatności określa 

zasady przetwarzania danych osobowych i politykę plików cookies 

użytkowników serwisu internetowego: studiodago.pl 

Administratorem danych osobowych jest firma: Studio Dago Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod 

adresem: ul. Legionów 112/13,  81-472 Gdynia, adres email dago@studiodago.pl,  zwany dalej:  „Administratorem Danych”. 

I.Pojęcia 

• Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych. 

• Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora Danych, dostępna pod adresem internetowym: 
http://studiodago.pl 

• Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis. 

• Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej. 

• RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 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). 

II.Przetwarzanie danych i prawa Użytkownika 

1. Administrator Danych pobiera dane osobowe Użytkowników za pomocą udostępnionego w Serwisie formularza 
kontaktowego http://www.studiodago.pl/pl/studio/kontakt. Dane użytkownika, wskazane w formularzu są przetwarzane 
wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (art. 6 ust 1. pkt b RODO). 

2. Użytkownik w każdej chwili może skorzystać ze swoich uprawnień zawartych w art. 15- 21 RODO, tj: 

a. prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych,  
b. prawo do przenoszenia, poprawiania i sprostowania swoich danych,  
c. prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania, 
d. prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,  
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora,  
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach 

określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest 
niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, 

g. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

3. W celu realizacji uprawnień określonych powyżej, Użytkownik powinien skontaktować się z  Administratorem. 

Administrator, zgodnie z przepisami prawa jest uprawniony do odmówienia realizacji niektórych uprawnień, jeżeli 

realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych osobowych 

określonych w niniejszym dokumencie. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Administrator nie dokonuje profilowania. 

5. Wszystkie zebrane przez Administratora dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób 

nieuprawnionych. 

6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator Danych nie ponosi 
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.  
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III. Pliki cookies 
 

1. Serwis instaluje na urządzeniach końcowych pliki cookies. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci 

podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje  dotyczące aktywności 

użytkownika. 

2. Pliki cookies zapisywane przez Serwis Administratora danych: 

• WŁASNE: 
Sesyjne: są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia 

sesji, czyli jej zamknięcia. 

  

• PODMIOTÓW TRZECICH: 
Statystyczne  – w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania 

odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu – są to 

pliki wydawcy Google Inc.  

3.Użytkownik podczas wizyty w serwisie otrzymuje informacje o wykorzystywaniu plików cookies. Użytkownik jednocześnie 

może wyrazić zgodę na pliki cookies bądź zmienić konfigurację przeglądarki, w celu blokady plików cookies. Blokada 

plików cookies nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu.  

4.Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania: 

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

• Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości Użytkowników. 

IV.Zmiany w polityce prywatności 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności z powodu wprowadzenia nowych 
funkcjonalności, a także rozwoju technologii internetowej oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Dokument 
zawierający wprowadzane zmiany zostanie opublikowany w Serwisie i będzie obowiązywał od dnia jego publikacji. 
2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.  
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