
Polityka prywatności strony megapleszew.pl 

Cieszymy się, że tu jesteś. To znaczy, że dbasz o swoje bezpieczeństwo i prywatność twoich danych 
osobowych. To tak jak my! 

W skrócie: Strona internetowa megapleszew.pl nie jest przeznaczona do gromadzenia danych 
osobowych. 

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. 

Aby zapewnić Ci najwyższą formę bezpieczeństwa oraz prywatności nasza strona internetowa nie 
wykorzystuje żadnych skryptów śledzących oraz nie prowadzimy żadnej analityki użytkowników 
odwiedzających naszą stronę. 

Jeśli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Kontakt: 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego, w sposób 
naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail lub numer telefonu jako adres nadawcy wiadomości 
lub połączenia telefonicznego. Ponadto w treści wiadomości lub w trakcie rozmowy możesz zawrzeć 
również inne dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania 
kontaktu. 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną 
przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji 
korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy 
zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami 
prowadzisz (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej 
archiwizacja jest uzasadniona na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi 
roszczeniami z Twojej strony. 

Pliki cookies: 

Nasza strona nie wymaga żadnych plików cookies do poprawnego działania. Nie wykorzystujemy ich 
do prowadzenia żadnych czynności statystycznych, ani żadnych innych. Nie korzystamy z cookies 
podmiotów trzecich. Możesz wyłączyć obsługę tej technologii z poziomu swojej przeglądarki 
internetowej. 

Logi serwera: 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest 
strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera (jest to 
spowodowane m.in. ochroną przed hakerami i analizą powłamaniową w przypadku jakichkolwiek 
incydentów i naruszeń w zabezpieczeniach cyfrowych). 

Dane zapisywane w logach nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji, a ich zawartość nie jest 
ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administracji serwera.


