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POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ 

www.kulinarnyparagraf.pl 

 

Niniejszy dokument („Polityka prywatności”) zawiera informacje o zasadach przetwarzania 
danych użytkowników („Użytkownicy”) przeglądających i korzystających ze strony 
internetowej pod adresem: www.kulinarnyparagraf.pl („Strona”). Niniejszy dokument stanowi 
informację, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 94/46/WE („RODO”). 

 

I. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Pani Katarzyna Krupa, 
zamieszkała przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7K/7, 05-530 Góra Kalwaria. Kontakt z 
administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy na adres 
elektroniczny: kulinarny_paragraf@wp.pl oraz na adres korespondencyjny podany powyżej. 

 

II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

1. Dane przekazane bezpośrednio przez Użytkowników 

a) dane podane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z elektronicznego 
formularza kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce „KONTAKT”: 

i. adres e-mail, 
ii. imię, 
iii. inne dane osobowe, zamieszczone przez Użytkownika w treści wiadomości 

przesyłanej do Administratora 

b) dane podane w związku z przesyłaniem przez Użytkownika wiadomości na adres 
e-mail podany przez Administratora 

i. adres e-mail, 
ii. inne dane osobowe, zamieszczone przez Użytkownika w treści wiadomości 

przesyłanej do Administratora. 

2. Dane zebrane automatycznie 

a) dane o Użytkowniku oraz urządzeniu Użytkownika  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Strony, jak i bezpieczeństwa 
Użytkowników, Administrator niektóre dane osobowe w sposób zautomatyzowany. 
Powyższe dane obejmują swym zakresem m.in. adresy IP, lokalizację, parametry 
używanego przez Użytkownika sprzętu oraz oprogramowania, numery 
identyfikujące urządzenia. Powyższe dane mogą być również wykorzystywane w 
celu poprawy jakości oferowanych na Stronie usług. 

b) dane zawarte w plikach cookie 
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Pliki cookies używane na Stronie są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania ze Strony. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania 
przez Stronę plików cookies Użytkownicy mogą znaleźć na Stronie w dokumencie 
polityki cookies. 

 

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania oraz informacja o ewentualnym wymogu 
podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania 

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, jedynie w zakresie 
dozwolonym przepisami prawa. Państwa dane są zatem przez nas przetwarzane: 

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z elektronicznego formularza 
kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce „KONTAKT” – w celu 
udostępnienia elektronicznego formularza do kontaktu z Administratorem za 
pośrednictwem Strony oraz w celu obsługi przesłanej przez Użytkownika wiadomości: 

a) w zakresie dotyczącym adresu e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest 
niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy której stroną jest 
Użytkownik o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu elektronicznego 
formularza kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Strony (art. 6 ust. 1 lit. 
b) RODO); podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania 
wiadomości do Administratora i co nawiązania przez Administratora kontaktu 
zwrotnego celem przesłania odpowiedzi na wiadomość Użytkownika; niepodanie 
adresu e-mail uniemożliwi Użytkownikowi przesłanie wiadomości do 
Administratora, 

b) w zakresie pozostałych danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest 
zgoda Użytkownika wyrażona poprzez wyraźne działanie polegające na podaniu 
w elektronicznym formularzu kontaktowym fakultatywnych danych (art. 9 ust. 2 lit. 
a) RODO – w przypadku danych należących do tzw. szczególnych kategorii 
danych osobowych albo art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych 
nienależących do tzw. szczególnych kategorii danych osobowych); podanie 
danych jest dobrowolne i ma na celu jedynie ułatwienie obsługi przesłanej do 
Administratora wiadomości, zaś odmowa ich nie powoduje dla Użytkownika 
żadnych bezpośrednich i istotnych konsekwencji,  

2. Dane podane w związku z przesłaniem przez Użytkownika wiadomości na adres 
e-mail Administratora, w celu obsługi przesłanej przez Użytkownika wiadomości: 
 
a) w zakresie dotyczącym adresu e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi 
na wiadomość e-mail przesłaną przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania wiadomości do 
Administratora i co nawiązania przez Administratora kontaktu zwrotnego celem 
przesłania odpowiedzi na wiadomość Użytkownika; odmowa podania adresu e-
mail uniemożliwi Użytkownikowi przesłanie wiadomości do Administratora, 

b) w zakresie pozostałych danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania jest 
zgoda Użytkownika wyrażona poprzez wyraźne działanie polegające na podaniu 
w elektronicznym formularzu kontaktowym fakultatywnych danych (art. 9 ust. 2 lit. 
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a) RODO – w przypadku danych należących do tzw. szczególnych kategorii 
danych osobowych albo art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych 
nienależących do tzw. szczególnych kategorii danych osobowych); podanie takich 
danych jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie obsługi przesłanej do 
Administratora wiadomości, zaś odmowa ich podania nie powoduje dla 
Użytkownika żadnych bezpośrednich i istotnych konsekwencji,  

3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z elektronicznego formularza 
kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce „KONTAKT, lub w związku z 
przesyłaniem przez Użytkownika wiadomości na adres e-mail Administratora, w 
celu wniesienia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną 
za pośrednictwem Strony przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania 
jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na rozpoznaniu reklamacji 
wniesionej przez Użytkownika, a także na obronie przed potencjalnymi roszczeniami 
majątkowymi Użytkownika związanymi ze świadczonymi przez Administratora za 
pośrednictwem Strony usługami, jeśli z treści reklamacji wynikają takie potencjalne 
roszczenia Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne do przesłania reklamacji do Administratora i udzielenia przez 
Administratora odpowiedzi na wniesioną reklamację; odmowa podania adresu e-mail 
uniemożliwi Użytkownikowi przesłanie reklamacji do Administratora, 
 

4. W zakresie niezbędnych plików cookies, używanych na Stronie celem 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ze Strony – podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o 
świadczenie usług której stroną jest Użytkownik, w szczególności w celu wyświetlenia 
i utrzymania sesji na Stronie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług której stroną 
jest Użytkownik; odmowa podania danych uniemożliwi Użytkownikowi wyświetlenie 
Strony i korzystanie z funkcjonalności Strony. 

 

IV. Okres w którym dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane 

Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane i przetwarzane jedynie w niezbędnym 
zakresie i celu określonym w niniejszej Polityce prywatności, w zależności od celu 
przetwarzania: 

1. W związku z wiadomością przesłaną przez Użytkownika z elektronicznego 
formularza kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce „KONTAKT” albo 
na adres e-mail Administratora, jeśli wiadomość taka nie stanowi reklamacji 
dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony 
przez Administratora – przez czas niezbędny do przesłania przez Administratora 
odpowiedzi zwrotnej lub przez okres 2 miesięcy od otrzymania wiadomości od 
Użytkownika (w zależności od tego, który z tych okresów upłynie później); 
 

2. W związku z wiadomością przesłaną przez Użytkownika z elektronicznego 
formularza kontaktowego dostępnego na Stronie w zakładce „KONTAKT” albo 
na adres e-mail Administratora, jeśli wiadomość taka stanowi reklamację 
dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony 
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przez Administratora – przez czas niezbędny do udzielenia przez Administratora 
odpowiedzi na wniesioną reklamację, a następnie przez okres przewidziany 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla obrony przed potencjalnymi 
roszczeniami majątkowymi Użytkownika związanymi ze świadczonymi przez 
Administratora za pośrednictwem Strony usługami, jeśli z treści reklamacji wynika 
możliwość kierowania przez Użytkownika takich roszczeń 
 

3. W zakresie niezbędnych plików cookies, używanych na Stronie celem 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ze Strony: 
 
a) w zakresie sesyjnych plików cookies – przez czas trwania sesji na Stronie tj. od 

wejścia przez Użytkownika na Stronę aż do opuszczenia Strony lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej), 
 

b) w zakresie stałych pliki cookies – natomiast przechowywane na urządzeniu 
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 
usunięcia.  

 

V. Odbiorcy danych 

Dostęp do danych Użytkowników mogą mieć: programiści, podmioty świadczące usługi 
hostingu Strony, z których usług korzysta Administrator w związku ze świadczonymi przez 
Administratora za pośrednictwem Strony usługami a także podmioty świadczące usługi 
hostingu poczty elektronicznej, z usług których korzysta Administrator. 

 

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych w rozumieniu RODO 

Administrator nie przekazuje z własnej inicjatywy danych osobowych Użytkowników do państw 
trzecich oraz organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane do podejmowania wobec Użytkowników 
zautomatyzowanych decyzji, w szczególności za pomocą profilowania. 

 

VIII. Prawa Użytkownika dotyczące danych osobowych Użytkownika 

Szanując prywatność Użytkowników, Administrator respektuje wszelkie prawem przepisane 
prawa jakie przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych tj: 

1. Prawo dostępu do danych osobowych – obejmujące prawo do otrzymania kopii tych 
danych, a tym samym do kontroli zakresu i zasadności przetwarzanych przez 
Administratora danych osobowych, 

2. Prawo do sprostowania danych osobowych – w szczególności, jeśli są one 
nieprawdziwe  lub niekompletne, 
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3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacjach, 
gdy: 

a) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 
sprawdzić Administratorowi ich prawidłowość, 

b) przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest niezgodne z prawem, 
a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 
ograniczenia ich wykorzystywania, 

c) dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne Administratorowi do wskazanych 
celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi celem ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika, 

d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 
dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu stwierdzenia, czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 
podstaw sprzeciwu Użytkownika. 

4. Prawie do usunięcia danych osobowych – które przysługuje Użytkownikowi, jeżeli: 

a) dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały 
zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
albo art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – gdy Użytkownik wycofał zgodę, na której opiera się 
przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO – gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych na mocy na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne 
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, 
któremu podlegamy jako Administrator, 

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 
informacyjnego. 

5. Prawie do przeniesienia danych osobowych – w odniesieniu do danych 
osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, w oparciu o zgodę 
Użytkownika. W tym celu przysługuje Użytkownikowi prawo do otrzymania danych 
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego, a następnie  prawo do ich przesłania innemu Administratorowi. 
Powyższe uprawnienie, nie może naruszać praw i wolności innych osób.  

6. Prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych z przyczyn 
związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w przypadku przetwarzania 
dokonywanego w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie 
będzie mógł już przetwarzać powyższych danych osobowych, chyba że wykaże 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
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wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń Administratora. 

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku 
przetwarzania dokonywanego w oparciu o przesłankę zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO). Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Użytkownik może wycofać zgodę kontaktując się z Administratorem w 
sposób wskazany w pkt I powyżej. 

8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 
siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2. 

Realizacja przez Użytkownika powyższych uprawnień, jest co do zasady nieodpłatna. 
Administrator zgodnie z RODO zastrzega sobie jednak prawo do pobrania wynagrodzenia, 
jeżeli roszczenia będą bezpodstawne lub w sposób nadmierny uciążliwe. Administrator dba o 
najwyższą jakość obsługi Użytkowników w zakresie praw dotyczących ich danych osobowych, 
stąd też podejmie starania by wszelkie żądania w powyższym zakresie, były zrealizowane 
niezwłocznie. Ze względu jednak na zakres żądań Użytkowników, czas ich realizacji może się 
przedłużyć, o czym każdorazowo Użytkownicy są informowani. 

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem poprzez Stronę z 
funkcji udostępnianych przez dostawców mediów społecznościowych tj. 
serwisów Facebook i Instagram 

Administrator informuje, że Strona korzysta z wtyczki społecznościowej, która umożliwia 
korzystanie z funkcji udostępnianych przez dostawców mediów społecznościowych tj. 
serwisów Facebook i Instagram (przejście ze Strony do danego serwisu społecznościowego, 
udostępnianie w mediach społecznościowych treści Strony oraz polubienie Strony), co 
umożliwia przeglądarce Użytkownika odwiedzającego Stronę pobieranie treści od dostawcy 
serwisów Facebook i Instagram oraz przekazywanie w tym celu temu dostawcy serwisów 
Facebook i Instagram danych osobowych Użytkownika odwiedzającego Stronę. W tym celu 
przekazywane są do dostawcy serwisów Facebook i Instagram dane w postaci IP komputera 
Użytkownika oraz dane techniczne przeglądarki, tak aby serwer dostawcy serwisów Facebook 
lub Instagram mógł ustalić, w jakim formacie i pod jakim adresem dana treść ma być 
przesłana, oraz informacje dotyczące pożądanych treści. 

W zakresie, w jakim Administrator w powyższym celu gromadzi dane Użytkownika i przekazuje 
je (udostępnia przez transmisję) dostawcy serwisów Facebook lub Instagram, jest 
administratorem danych osobowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych w 
powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, 
polegający na prowadzeniu działań marketingowo-wizerunkowych polegających na 
rozpowszechnianiu wiedzy o Stronie, zwłaszcza gdy Użytkownik za pośrednictwem Strony 
korzysta z funkcji udostępnianych przez dostawców mediów społecznościowych tj. serwisów 
Facebook i Instagram (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W pozostałym zakresie dotyczącym takiego 
przetwarzania przez Administratora mają zastosowanie postanowienia niniejszej Polityki 
prywatności, przy czym niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania danych 
osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram, a z 
warunkami przetwarzania danych Użytkowników przez takie podmioty można zapoznać się 
tutaj: 
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Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

 

X. Zmiana postanowień Polityki prywatności 

Administrator ma prawo do dokonywania niniejszej Polityki prywatności, o czym poinformuje 
za pośrednictwem Strony. 

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

 

 

 


