
Polityka prywatności oraz cookies 
 
Cześć! 
 
Nazywam się Marta Szumiata. Jestem autorem strony znajdującej się pod adresem: 
https://naukanatalerzu.pl. 

Jestem także Administratorem Danych pozostawianych przez Użytkowników strony 
oraz gromadzonych przez stronę. Mieszkam w Polsce, w Warszawie. Kontakt ze mną jest możliwy 
pod adresem: marta.szum@gmail.com. 

W tym dokumencie chciałabym poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych 
oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem 
ze strony. 

Na tej stronie przetwarzane są dane osobowe oraz pojawiają się ciasteczka (cookies). Ciasteczka 
to małe pliki zapisywane w Twojej przeglądarce, które ułatwiają funkcjonowanie strony 
oraz zapamiętują niektóre Twoje działania. Dzięki temu uzyskuję ważną dla mnie pomoc w rozwoju 
bloga jak na przykład zebranie statystyk strony. Ciasteczka pozwalają mi również podjąć działania 
marketingowe, a dla Ciebie korzystanie ze strony jest wygodniejsze i przyjemniejsze. W każdej chwili 
możesz usunąć pliki ciasteczek korzystając z odpowiedniej opcji Twojej przeglądarki internetowej. 
 
Hosting. Strona znajduje się na serwerach firmy hostingowej Hostinger International Ltd. Blog 
funkcjonuje w oparciu o silnik WordPress. 
 
Google Analytics pozwala na analizę ruchu na stronie i zebranie statystyk odwiedzin. Anonimowo 
zlicza na przykład, ile podstron odwiedza użytkownik, ile czasu spędza na stronie i z jakiego jest 
rejonu świata. Dzięki temu można przeanalizować jakie treści są najciekawsze i przyciągają najwięcej 
osób, a to ułatwia na dalszy rozwój bloga oraz pozwala na lepszy dobór treści. 
 
Newsletter. Możesz się zapisać na newsletter, który jest generowany przy pomocy systemu 
Convertful, oraz  wysyłany za pomocą systemu MailChimp. Zapisywane są adresy email oraz imię lub 
pseudonim, potrzebne do przesyłania wiadomości. Baza danych jest profilowana – mogę na przykład 
wyodrębnić grupę osób, które nie otworzyły ostatniej wiadomości. W newsletterze przesyłam 
aktualności związane z działalnością bloga, ale mogą się też pojawić informacje handlowe 
oraz marketingowe. Zawsze możesz się wypisać na przykład klikając na link do rezygnacji, 
który znajduje się w stopce każdego maila. 
 
Komentarze. Dodając komentarz na stronie również przekazujesz mi swoje dane osobowe w zakresie, 
w jakim je tam umieścisz oraz w treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres 
IP, z wykorzystaniem którego dodajesz komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu 
WordPress. Dane w bazie mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres 
funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga lub 
usunę wpis lub komentarz. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody 
wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania 



komentarza na blogu. Część danych (imię/pseudonim) będą dostępne publicznie na blogu przy 
Twoim komentarzu. 
 
Sklep. W celu realizacji zamówienia w sklepie na stronie naukanatalerzu.pl przetwarzane będą takie 
dane jak: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. Podstawą prawną dla 
przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia Administratora 
Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania 
umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania tych danych 
nie będzie możliwości założenia zamówienia (czyli zawarcie umowy sprzedaży towarów) ani dostawa 
zamówionych produktów. 
 
Zmiana polityki prywatnosci 
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez 
opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. 

Te wszystkie narzędzia służą mi do kontaktu z czytelnikami, sprzedaży produktów i usług 
oraz do pracy nad blogiem. Umożliwiają rozwój strony. W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się 
ze mną mailowo pisząc na adres marta.szum@gmail.com. 

 


