
Polityka prywatności oraz plików Cookies 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na 

urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji możliwości przeglądania 

strony Serwisu. 

Informacje o administratorze 

Administratorem strony Serwisu www.centrumds.pl jest Centrum Dietetyczno-Sportowe Michał 

Płecha ul. Sławin 37/1, 20-828 Lublin, NIP: 7171817272 , REGON: 384146281 

Informacje w formularzach 

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisad ponadto 

informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

Informacja o plikach Cookies 

1. Pliki Cookie (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz 

unikalny numer. 

2. Podczas odwiedzin przez Użytkownika Serwisu system Serwisu wysyła do komputera 

Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania 

przeglądarki. 

3. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę 

Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierad informacje takie 

jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te 

informacje pozwalają podnosid jakośd naszych usług dzięki identyfikowaniu i 

przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład 

sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. 

4. Użytkownik może zabronid odbierania plików Cookie, przez co pozostanie anonimowy, 

aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Serwis nie będzie mógł 

zidentyfikowad Użytkownika ani jego preferencji. 

5. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie 

plików Cookies oraz określenia zakresu zapisywanych Cookies, Użytkownik może dokonad 

zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. 

6. Serwis informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawieo w zakresie Cookies 

oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu koocowym Użytkownika. W takim 

przypadku Serwis może przechowywad informacje w urządzeniu koocowym Użytkownika i 

uzyskiwad dostęp do tych informacji. 

7. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można 

znaleźd na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: 

 Firefox; 

 Internet Explorer; 

 Chrome;  
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 Opera; 

8. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików Cookies: 

9. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 

momentu zakooczenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale 

usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie 

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; 

10. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 

ich skasowania. Zakooczenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie 

powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala 

na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z 

Urządzenia Użytkownika. 

11. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąd na 

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

12. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane 

mogą byd również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 

partnerów. 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach serwisu jest Centrum 

Dietetyczno-Sportowe Michał Płecha ul. Sławin 37/1, 20-828 Lublin, NIP: 7171817272 , 

REGON: 384146281. 

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, ich zakresu, 

kategorii osób/podmiotów, którym dane będą mogły byd przekazane oraz czasu ich 

przechowywania zostały ujęte w klauzulach informacyjnych zamieszczonych w miejscach, w 

których Centrum Dietetyczno-Sportowe Michał Płecha pozyskuje dane osobowe. 


