
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Twoja prywatność jest dla mnie ważna, dlatego dokładam wszelkich starań, aby 
Twoje dane osobowe były bezpieczne. 

 Niniejsza Polityka Prywatności, kierowana do użytkowników serwisu 
„magdalenakozmala.com” opisuje zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych 
użytkowników strony, które są gromadzone bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem 
plików cookies.  

 Polityka Prywatności jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 
z Rozporządzeniem 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 i 
przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm., zwaną 
dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i Ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Akceptując Politykę Prywatności oświadczasz, że:  

1. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez serwis „magdalenakozmala.com” w celach 
marketingowych dobrowolnie podanych przez Ciebie danych osobowych. Zgoda 
obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem że nie zmieni się 
ich cel przetwarzania. 

2. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od serwisu magdalenakozmala.com na podane przez Ciebie 
dane adresowe. 

3. Zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że: 

• Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Koźmala, prowadząca 
działalność Inspire Your Life Magdalena Koźmala adres ul. Wieniawska, nr 8, lok. 24, 
20-071 Lublin, NIP: 7122391092, REGON: 432711353. 

• Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem 
email: kontakt@magdalenakozmala.com lub drogą tradycyjną – pisemną na adres 
korespondencyjny: ul. Wieniawska, nr 8, lok. 24, 20-071 Lublin. 

• Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia, 
żądania ich usunięcia, a także wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez 
Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do 
korzystania z niektórych opcji serwisu - newsletter, umówienie sesji indywidualnej, 
nieodpłatne programy i treści. 

4. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawcę, z  którego usług korzysta 
serwis przy przetwarzaniu danych w celu realizowania swoich usług tj. Calendly, 
LLC,  1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309 – w celu umawiania spotkań on-line. 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także podmioty, które uprawnione są 
do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Twoje dane mogą być 



udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, czy serwera poczty, 
w związku z realizacją celu przetwarzania.  

5. Zostałeś poinformowany o tym, że: 

• Serwis „magdalenakozmala.com” zbiera informacje dobrowolnie podane przez Ciebie 
podczas zapisu na bezpłatny newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się na newsletter oraz niezbędność 
przetwarzania Twoich danych osobowych dla realizacji umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO). Użytkownik, który dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera, 
w każdej chwili może zrezygnować z jego otrzymywania, może także poprawić swoje 
dane. 

• Serwis „magdalenakozmala.com” zbiera informacje z własnej woli podane przez 
Ciebie podczas umawiania terminu spotkania on-line za pośrednictwem programu 
Calendly. Dane przekazane podczas wypełniania formularza kontaktowego 
wykorzystywane są w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. Podstawą prawną 
jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który należy 
uznać marketing usług własnych i/lub działanie podjęte przez Administratora na 
Twoje żądanie (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną i/lub art. 6 ust.1 lit. b RODO). 

• Serwis „magdalenakozmala.com” wykorzystuje  pliki cookies  („tzw. ciasteczka”). 
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Dzięki plikom cookies 
możliwe jest tworzenie statystyk oraz zapewnianie najlepszej jakości serwisu. W 
każdej chwili możesz cofnąć zgodę na używanie plików cookies zmieniając ustawienia 
swojej przeglądarki. Pamiętaj, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić 
lub niekiedy uniemożliwić korzystanie ze stron www. 

• Serwis „magdalenakozmala.com” wykorzystuje również  Google Analytics. Podanie 
danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. 
Możesz skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez 
udostępniania Administratorowi informacji o swojej wizycie w Serwisie. Korzystanie 
z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość 
korzystania z serwisu. 

• Serwer  automatycznie loguje niektóre dane związane z urządzeniem, z którego 
korzystasz, m.in.: Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Dane logowane na 
serwerze nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są 
wykorzystywane przez serwis w celu Twojej identyfikacji. Dane te są wykorzystywane 
jedynie do poprawnego administrowania serwerem. Ich zawartość nie jest ujawniana 
nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu 
zrealizowania celu przetwarzania. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone 
za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane 
do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w 
związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym 
administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak 
zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na 
stronie.  

7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 


