
Polityka prywatności 

 

Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas niezwykle istotna. Dbamy o zachowanie standardów 

zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a 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 (RODO) 

 

Kim jest Administrator danych osobowych? 

 

Administratorem danych osobowych jest V7 Inspired by Engineering Jacek Zieńkowski siedzibą w 62-800 

Kalisz, ul. Stanisława Staszica 41/28, NIP: 5931011416. Adres email kontaktowy do administratora: 

contact@v7cubespace.com.pl 

 

 

Czy zbieramy dane osobowe w trakcie korzystania z naszej witryny? 

 

W celu usprawnienia naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies, tzw. ciasteczka. 

Wykorzystujemy je przede wszystkim w celu zbierania anonimowych statystyk, które prowadzimy w celu 

analizowania ruchu na naszej stronie. Pozwoli nam to rozwinąć naszą stronę internetową w zgodzie z 

oczekiwaniami naszych Użytkowników. Możesz w każdym momencie zablokować pobieranie plików cookies 

z poziomu przeglądarki –  o  cookies piszemy bardziej szczegółowo w dalszej części tej polityki. 

 

Ponadto,  możesz się z nami skontaktować wykorzystując dostępny na naszej stronie formularz kontaktowy. 

Możesz nam za jego pośrednictwem przekazać swoje dane takie jak: imię, nazwisko, telefon i adres email. 

Będziemy przetwarzać te dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

również niezbędne abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Dane zebrane podczas tej korespondencji  będą 

wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. 

 

 

W jakich celach wykorzystujemy zebrane przez nas dane osobowe? 

 

Dane osobowe wykorzystywane są przez nas w następujących celach: 

 

1. W celach kontaktowych – udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Użytkowników strony pytania, 

zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie. 

2. W celach ulepszania naszych usług – w tym między innymi uzyskania danych statystycznych, 

dostosowania strony do potrzeb naszych Użytkowników. 

3. W celach zabezpieczenia roszczeń –  gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych prawnie 

uzasadnionych interesów. 

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? 

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce 

Prywatności, lub do momentu cofnięcia zgody, która może być w każdym momencie odwołana. Jeżeli 

chcesz wycofać zgodę, to napisz do nas na adres email contact@v7cubespace.com.pl 

 

Udostępnianie informacji osobom trzecim 

 

Dane osobowe naszych użytkowników są udostępniane przez nas wyłącznie współpracującym z nami 

firmom hostingowym i programistycznym, które utrzymują i prowadzą naszą witrynę internetową. Nasi 
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podwykonawcy gwarantują zachowanie odpowiednich środków ochrony danych osobowych zgodnych z 

wymaganiami rozporządzenia RODO. Podmioty, z którymi współpracujemy są zobowiązane do zachowania 

poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które im zostały udostępnione. 

 

Poza opisanymi powyżej przypadkami, nie udostępniamy danych osobowych podmiotom trzecim. W 

szczególności nie ujawniamy danych w celach marketingowych, Udostępnienie danych osobowych organom 

Państwowym może nastąpić w sytuacji wyłącznie opisanej w przepisach prawa, wraz z odpowiednim 

żądaniem ich przekazania wystosowanym przez organy państwowe. 

 

Jakie są moje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 

• prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, 

•  prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

• Prawo wycofania zgody 

 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, to napisz do nas na nasz adres email lub wyślij pismo na 

adres naszej siedziby. 

 

Czym są pliki cookies? 

 

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Dają one 

możliwość wykorzystywania funkcjonalności naszej witryny internetowej, a w szczególności prawidłowego 

wyświetlania zawartości naszej strony. Pliki cookies zawierają swoją unikalną nazwę i dane takie jak adres 

IP, nazwa przeglądarki, nazwa domeny. 

 

Czy korzystamy z plików „cookies”? 

 

Korzystamy z plików cookies, ale wyłącznie w ograniczonym zakresie – korzystamy wyłącznie z plików 

stałych. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, do momentu, w którym postanowisz je usunąć. 

Możesz to zrobić zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – możesz także zablokować ich pobieranie.  

Pliki stałe usprawniają korzystanie ze strony internetowej – zapewniają odpowiednią nawigację, zapamiętują 

rozdzielczość. Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. 

 

Ciasteczka nie umożliwiają identyfikacji i ustalenia tożsamości Użytkownika, identyfikują one wyłącznie 

dane komputera i przeglądarki, używanych do przeglądania stron internetowych. 

 

Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies. 

 

Na naszej stronie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które ulepsza zbieranie przez nas danych 

statystycznych dotyczących ruchu na stronie. Dane te zbierane są przez pliki cookies firmy Google LLC. 

 

 

 



Zmiany polityki prywatności 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej polityki wraz z rozwojem naszej witryny internetowej, a 

także w celu dostosowania polityki do ewentualnych zmian prawnych. Zmiana zostanie ogłoszona na naszej 

stronie internetowej. 

 

 

 

 


