
POLITYKA COOKIES 

Niniejszy dokument określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach 
Użytkownika za pomocą plików cookies, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu Piątka 
dla Natury („Serwis”) prowadzonego w imieniu własnym i na jego własną odpowiedzialność przez 
Garden Of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, 
adres siedziby: 02-927 Warszawa, Zawojska 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291030, REGON: 141170030, NIP: 
9512233775 („Administrator”). 

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 
przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których osoba fizyczna korzysta z Serwisu 
(„Użytkownik”). 

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego użytkownika 
Użytkownika. Stosowany przez Administratora mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego 
Użytkownika. 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: cookies sesyjne, które są przechowywane na 
urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, 
oraz cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam 
do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.  

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:  

▪ konfiguracji Serwisu, w tym dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania z Serwisu, wyglądu strony internetowej; 

▪ uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie, w tym umożliwienia logowania się Użytkownika do jego 
konta w Serwisie i utrzymania sesji, dzięki czemu nie musi on po wykonaniu każdego działania w 
ramach tego konta ponownie wpisywać swojego loginu i hasła; 

▪ tworzenia statystyk pomagających w poznaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co 
umożliwia ulepszanie struktury i treści Serwisu, 

▪ zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu. 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, 
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki za pomocą ustawień 
przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i 
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej) używanego przez Użytkownika: 

 

Google Chrome 

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies 
– należy wybrać odpowiednią opcję. 

Internet Explorer 

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Mozilla Firefox 

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Microsoft Edge 



Menu>Ustawienia>Prywatność i zabezpieczenia – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Opera 

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Safari 

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 

Użytkownik może również w każdej chwili usunąć lub zablokować pliki cookies korzystając z 
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików 
cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu, a Administrator nie ponosi za to 
odpowiedzialności. 

Ponadto, Serwis korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics. Google Analytics w sposób 
automatyczny gromadzi informacje o sposobie, w jakim Użytkownik korzysta z Serwisu. Zgromadzone 
w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i 
tam przechowywane. Informacje o narzędziach analitycznych Google i możliwości zarządzania 
umieszczanymi przez nie plikami znajdują się pod linkami https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, 
oraz https://adssettings.google.com/authenticated. 

 

Administrator ostrzega, że korzystanie z ze stron internetowych, w tym z Serwisu, przy przesyłaniu 
danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń 
i ryzyka, m.in.: 

▪ ryzyko przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie, 
▪ ryzyko przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie, 
▪ ryzyko podszycia się przez osoby trzecie pod usługodawcę, 
▪ ryzyko zastosowania środków socjotechnicznych przez osoby trzecie mających na celu 

uzyskanie dostępu do danych Użytkownika. 
Przed skorzystaniem ze strony internetowej, w tym Serwisu, Użytkownik powinien zabezpieczyć swoje 
urządzenie końcowe za pomocą odpowiedniego oprogramowania antywirusowego 
oraz przeciwdziałającego złośliwym programom, m.in. tzw. trojanom służącym do nieuprawnionego 
pozyskiwania danych. 
 
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, Administrator prosi o kontakt na adres 
e-mail: iod@gardenofwords.pl  lub pod adresem korespondencyjnym: Garden Of Words Pawlikowska-
Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, 02-927 Warszawa. 

  

mailto:iod@gardenofwords.pl


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

SERWISU PIĄTKA DLA NATURY („SERWIS”) 

 

Administratorem Pani/Pana danych jest Garden Of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-
Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: 02-927 Warszawa, Zawojska 36, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000291030, REGON: 141170030, NIP: 9512233775, która prowadzi Serwis i świadczy objęte nim 
usługi drogą elektroniczną we własnym imieniu i na jej własną odpowiedzialność  („Administrator”). 

Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem listownie, pod adresem: Garden Of Words 
Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, 02-927 Warszawa, Zawojska 36 lub e-
mailowo pod adresem elektronicznym: kontakt@piatkadlanatury.pl  . 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

▪ umożliwienia Pani/Panu założenia konta w Serwisie i utrzymywania tego konta – podstawą 
przetwarzania jest wykonywanie umowy o założenie i utrzymywanie konta w Serwisie (art. 6 ust. 
1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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, dalej „RODO”), 

▪ prowadzenia z Panią/Panem korespondencji związanej z Serwisem oraz informowania Pani/Pana 
o programach edukacyjnych realizowanych w ramach Serwisu i umożliwienia Pani/Panu udziału 
w tych programach, w tym realizacji zgłoszeń oraz rozpatrywania reklamacji - podstawą 
przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych na Administratora przez obowiązujące 
przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora 
polegający na zapewnieniu Administratorowi możliwości prowadzenia z Panią/Panem takiej 
korespondencji, w tym odpowiadania na zgłoszenia i reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

▪ prowadzenie przez Administratora działań marketingowych – podstawą przetwarzania jest 
udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie 
komunikatów marketingowych również na swój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także 
art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne., 

▪ spełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obecnie obowiązujących 
przepisów – podstawą przetwarzania jest spełnienie takich obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

▪ potencjalnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą jest taki prawnie 
uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie danych jest konieczne do założenia konta w Serwisie oraz rozpatrzenia składanych przez 
Panią/Pana reklamacji i dokonywanych zgłoszeń. Brak podania tych danych uniemożliwi założenie i 
utrzymywanie konta w Serwisie, w tym pobieranie przez Panią/Pana materiałów edukacyjnych oraz 
branie udziału w programach i akcjach organizowanych w Serwisie. W przypadku braku podania 
danych na potrzeby składania reklamacji lub zgłoszeń, brak podania danych może uniemożliwić 
Administratorowi rozpatrzenie reklamacji lub realizację zgłoszenia. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania tj.: 

▪ w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy o założenie i 
utrzymywanie konta w Serwisie – do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z umową oraz 
z powodu jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niej,  
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▪ w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - do momentu jej 
cofnięcia,  

▪ w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, w tym na potrzeby udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji 
do czasu udzielenia takiej odpowiedzi lub rozpatrzenia takiej reklamacji i na potrzeby 
dowodowe w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres 
trwania tego interesu, w tym do czasu wygaśnięcia tych roszczeń, 

▪ w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest obowiązek wynikający z przepisów prawa - 
przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Odwołanie przez Panią/ Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej 
wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z 
przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Administratora, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Administratora w ramach 
wsparcia IT i obsługi prawnej  

 Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, jeśli są 

one nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych ; 

d) prawo do przenoszenia danych – przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych 

osobowych dostarczonych przez Panią/Pana Administratorowi w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania 

przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o 

odpowiednie podstawy związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, które Pani/Pana zdaniem 

wykluczają możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w 

określonym celu;  

f) prawo do cofnięcia Pani/Pana zgody na przetwarzanie, jeśli Pani/Pana zgoda stanowi 

podstawę prawną przetwarzania – pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem czynności 

przetwarzania podejmowanych przed cofnięciem Pani/Pana zgody. 

Ma Pani/Pan też prawo do wniesienia skargi do miejscowego organu ochrony danych lub organu 

ochrony danych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób 

niezgodny z prawem.  

 

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego („EOG”), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 



Administrator wskazuje jednak, że w Serwisie zaimplementowane wtyczki i inne narzędzia 
społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter. 

Kiedy Pani/Pan odwiedza Serwis, Pani/Pana przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie 
połączenie za pomocą wtyczki z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Dzięki tej 
integracji serwisy społecznościowe otrzymują informację o Pani/Pana wizycie w Serwisie, nawet jeżeli 
nie posiada Pani/Pan konta w danym serwisie lub jeżeli nie jest Pani/Pan do tego konta zalogowana/-
y. Ze względu na to, że część serwerów, na których utrzymywane są serwisy społecznościowe, 
zlokalizowana jest na terytorium USA, informacje zbierane przez wtyczki serwisów społecznościowych 
mogą być przesyłane poza EOG, w tym do USA, i tam przechowywane. 

Jeżeli jest Pani/Pan zalogowana do jednego z w/w serwisów społecznościowych to administrator tego 
serwisu społecznościowego może połączyć odwiedziny Serwisu z Pani/Pana profilem w danym serwisie 
społecznościowym. W zależności od wybranych przez Panią/Pana opcji prywatności w danym serwisie 
społecznościowym, informacje te mogą zostać również udostępnione osobom, które Pani/Pan ma na 
liście kontaktów danego serwisu społecznościowego. Informacje o celu i zakresie gromadzenia w/w 
danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratorów tych serwisów 
społecznościowych, znajdują się na stronach internetowych: polityce prywatności poszczególnych 
usługodawców, w tym: Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, Twitter – 
https://twitter.com/en/privacy. 

W przypadku, w którym nie chce Pani/Pan, aby serwisu społecznościowe w sposób automatyczny 
łączyły Pani/Pana wizytę w Serwisie z Pani/Pana profilem w danym serwisie społecznościowym, musi 
Pani/Pan wylogować się z danego serwisu społecznościowego przed odwiedzeniem Serwisu. Może 
Pani/Pan również w sposób trwały uniemożliwić działanie wtyczek serwisów społecznościowych, 
instalując odpowiednie rozszerzenia blokujące skrypty w Pani/Pana przeglądarce internetowej. 

W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, Administrator prosi o 
kontakt na adres e-mail: kontakt@piatkadlanatury.pl  lub pod adresem korespondencyjnym: Garden 
of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Spółka jawna, 02-927 Warszawa. 
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