
Polityka prywatności 

Klauzula informacyjna dla użytkowników 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Instytut Praktycznego Sadownictwa, z siedzibą w Kopanej,        

05-555 Tarczyn przy ul. Słonecznej 21, reprezentowana przez właściciela. Z administratorem można się skontaktować 

poprzez e-mail: info@ipsad.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego, w celu 

realizacji usługi doradztwa praktycznego, wykonania zleconych badań lub przeprowadzenia szkolenia.                              

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty 

przetwarzające w związku z realizacja umowy oraz podmioty, na których przetwarzanie w celach marketingowych i 

promocyjnych wyrazi Pani/Pan zgodę.                                                                                                                                              

4. Pani/Pana dane nie będą dalej przekazywane. 

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

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne do korzystania z 

niektórych funkcji strony. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z 

niektórych funkcji strony, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa                                                                                                                                                              

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o 

sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego. 

 

Bezpieczeństwo 

Ochrona prywatności naszych użytkowników ma dla nas kluczowe znaczenie dlatego wprowadziliśmy system 

ochrony danych osobowych. 

 

Gromadzenie danych 

Dane osobowe naszych użytkowników wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym dla bezproblemowej obsługi 

oraz zgodnie z upoważnieniem użytkownika. 

 

Przechowywanie informacji 

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami 

prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. 

U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

 

Sposób wykorzystania informacji o użytkowniku 

Strona www.sad24.com nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników 

innym osobom lub instytucjom. Wszystkie zgromadzone dane są wykorzystywane na stronie www.sad24.com jedynie 

w celu zapewnienia ich funkcjonalności zgodnie z oczekiwaniami jego użytkowników. 

 

Loginy dostępowe 

Statystyki serwera dostarczają nam szereg informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu 

www.sad24.com  przez użytkowników oraz ich numerów IP. Uzyskiwanie tych informacji jest typowe dla wszystkich 

serwisów internetowych. Służą one właściwej administracji serwerów, jak również dla celów statystycznych. 

 

Kontakt 

W przypadku pytań użytkowników dotyczących ochrony prywatności na stronie www.sad24.com prosimy o 

wysyłanie uwag na adres: info@ipsad.pl  
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