
Polityka prywatności strony internetowej www.polakowscy.pl

Informacje ogólne

1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w 
związku
z korzystaniem ze strony internetowej www.polakowscy.pl, w tym jego podstron, prowadzonej 
przez Polakowscy – Twoi Dentyści S.C. z siedzibą w Gdańsku (80-288) przy ul. Rakoczego 9/U3 o 
numerze NIP PL9571106498 i numerze REGON 380359962, zwaną dalej Polakowscy – Twoi 
Dentyści.

2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące na stronie www.polakowscy.pl zasady zbierania i 
wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy składaniu przez Użytkowników zapytań na
oferowane przez Polakowscy – Twoi Dentyści usługi.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze
strony www.polakowscy.pl jest Polakowscy – Twoi Dentyści S.C. z siedzibą w Gdańsku (80-288) 
przy ul. Rakoczego 9/U3 o numerze NIP PL9571106498 i numerze REGON 380359962,

4. W ramach  strony intternetowej www.polakowscy.pl mogą zostać zamieszczone odnośniki 
umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do zewnętrznych stron internetowych. 
Polakowscy – Twoi Dentyści nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę 
prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Przed skorzystanie z zasobów oferowanych 
przez inne strony internetowe zalecane jest zapoznanie się z dokumentami dotyczącym polityki 
prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. 

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego 
dane dotyczą oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Polakowscy – Twoi 
Dentyści, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 
Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w 
szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu 
umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności strony internetowej 
www.polakowscy.pl

6. Polakowscy – Twoi Dentyści S.C. nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, 
chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli 
obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

7. Polakowscy – Twoi Dentyści S.C., jako administrator danych osobowych, na podstawie zawartej 
umowy, może powierzyć innym podmiotom, takim jak operator usług księgowych, przetwarzanie 
danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. 

8. Użytkownik strony internetowej www.polakowscy.pl ma prawo do uzyskania informacji o 
zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych oraz możliwość ich zmiany, poprawienia, 
ograniczenia lub usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z Polakowscy – Twoi Dentyści 
S.C. w sposób wskazany w zakładce „Kontakt” pod adresem www.polakowscy.pl  /kontakt.  
Użytkownik strony internetowej www.polakowscy.pl  ma również prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego.

Zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych

1. W ramach strony internetowej www.polakowscy.pl zamieszczony jest formularz kontaktowy. 
Podczas wypełniania formularza kontaktowego Użytkownik Strony internetowej 
www.polakowscy.pl może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: 
adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w 

http://www.polakowscy.pl/
http://www.polakowscy.pl/
http://www.polakowscy.pl/kontakt


formularzu zamówienia są wykorzystywane w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie złożone 
przez Użytkownika Strony internetowej www.polakowscy.pl. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Pliki cookies

1. Www.polakowscy.pl wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, 
które są zapisywane przez system teleinformatyczny komputera lub innego urządzenia 
multimedialnego Użytkownika podczas przeglądania stron internetowych www.polakowscy.pl i 
pozwalają na późniejszą identyfkację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną
internetową www.polakowscy.pl z urządzenia, na którym zostały zapisane.

2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Strony internetowej www.polakowscy.pl 
przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony  
internetowej www.polakowscy.pl, dostosowywanie Strony  internetowej www.polakowscy.pl do 
potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika oraz badanie ruchu Użytkowników w ramach Strony  
internetowej www.polakowscy.pl.

3. Stosowane przez Polakowscy – Twoi Dentyści pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia 
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputera lub 
innego urządzenia multimedialnego Użytkownika wirusów oraz innego niechcianego lub 
złośliwego oprogramowania.

4. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników
Strony  internetowej www.polakowscy.pl. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia 
tożsamości Użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Na Stronie  internetowej www.polakowscy.pl wykorzystywane są:

a) sesyjne pliki cookies, które przechowywane są na komputerze lub innym urządzeniu 
multimedialnym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. 
Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci komputera lub innego urządzenia 
multimedialnego Użytkownika. 

b) trwałe pliki cookies, które przechowywane są na komputerze lub innym urządzeniu 
multimedialnym  Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach tych plików 
lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika.

Cele wykorzystywania plików cookies

1. Na Stronie  internetowej www.polakowscy.pl pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) tworzenia anonimowych statystyk i zbierania informacji dotyczących ruchu Użytkowników w 
ramach Strony  internetowej www.polakowscy.pl, pozwalających na ocenę skuteczności, 
ulepszenie i dostosowanie zawartości Strony  internetowej www.polakowscy.pl, oraz 
prowadzonych działań;

b) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony  internetowej www.polakowscy.pl., a w 
szczególności optymalizacji wyświetlania i korzystania ze Strony  internetowej 
www.polakowscy.pl.

c) umożliwienia integracji serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube
ze Stroną  internetową www.polakowscy.pl.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

http://www.polakowscy.pl/


1. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie  internetowej www.polakowscy.pl. za zgodą 
Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia
oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego na komputerze lub
innym urządzeniu multimedialnym wykorzystywanym przez Użytkownika. Użytkownik może 
również w każdym czasie usunąć, ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce 
przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem 
pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Strony  internetowej 
www.polakowscy.pl.

2. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies, może negatywnie wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne za pośrednictwem Strony  internetowej www.polakowscy.pl.

Kontakt

1. Wszelkie pytania związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz 
wykorzystywaniem plików cookies należy kierować za pośrednictwem wiadomości elektronicznej 
na adres poczty elektronicznej (adres e-mail): kontakt@polakowscy. lub przez wysłanie pisma 
pocztą na adres:
Polakowscy – Twoi Dentyści S.C. Bianka Adamko-Polakowska & Kacper Polakowski, ul. 
Rakoczego 9/U3 80-288 Gdańsk. 
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