
 

Polityka prywatności 
 

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce 
Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. 
 
Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu www.jak-zrobic-loda.pl 
obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Administratorem danych osobowych zawartych 
w serwisie jest Keeyp Publishing NIP 5993097590. Strona www.jak-zrobic-loda.pl zarządzana 
jest przez firmę Keeyp Publishing, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce 
Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy 
nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych 
uczestników naszego systemu. Twoje dane są bezpieczne. 
 
Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z naszej bazy. Jeśli nie zgadzasz 
się z naszą Polityką Prywatności, nie rejestruj się w naszym systemie, nie udostępniaj nam 
żadnych danych dotyczących Twojej osoby, nie prenumeruj czasopism należących do jak-
zrobic-loda.pl, oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez jak-zrobic-loda.pl, 
opuść witrynę www.jak-zrobic-loda.pl, i nie odwiedzaj jej więcej. 
 
1.Niniejsza polityka prywatności opisuje dane osobowe gromadzone lub generowane 

(przetwarzane) w związku z korzystaniem przez użytkowników z witryny internetowej jak-zrobic-

loda.pl. Niniejsza Polityka określa rodzaje danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z 

Witryny oraz sposób wykorzystania, udostępniania i ochrony danych osobowych użytkowników. 

Niniejsza Polityka ponadto określa opcje wyboru przysługujące użytkownikom w związku z ich 

danymi osobowymi i sposób kontaktu z jak-zrobic-loda.pl. „Użytkownik” w rozumieniu Polityki 

Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest 

równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej 

Polityce Ochrony Prywatności. 
 
2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w 

przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami 

umowy. 
 
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowania w 
następujący sposób:  
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje  
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 
 
Serwis www.jak-zrobic-loda.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do 
komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej 

operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z partnerami serwisu i 

naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja 

przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 

 
4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 
5. Witryna umożliwiają użytkownikom interakcje z szeregiem innych produktów i usług cyfrowych. 
Na przykład Witryna mogą być zintegrowane z oferowanymi przez osoby trzecie urządzeniami 



służącymi do śledzenia aktywności, sieciami społecznościowymi, serwisami zapewniającymi 
transmisję strumieniową utworów muzycznych i innymi usługami cyfrowymi. 

 
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub obsługi zamówienia. 
 
7. Jeżeli użytkownik skorzysta z możliwości połączenia jego konta z urządzeniem lub kontem osoby 

trzeciej, do ochrony prywatności użytkownika na platformach osób trzecich zastosowanie znajdują 

obowiązujące na nich zasady polityki w tym zakresie. Na przykład w przypadku gdy użytkownik 

postanowi udostępnić swoją aktywność związaną z Witryną na platformach społecznościowych 

prowadzonych przez osoby trzecie, do danych zamieszczonych na tych platformach stosują się 

zasady polityki obowiązujące na ww. platformach. 
 
8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. 
Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w 
dowolnym momencie. 
 
9. Dla wygody użytkownika lub w celach informacyjnych, Witryna mogą zawierać linki do innych 

(prowadzonych przez osoby trzecie) witryn i aplikacji. Na takich zewnętrznych witrynach i w takich 

aplikacjach obowiązują odrębne regulaminy lub zasady polityki dotyczące ochrony prywatności, do 

zapoznania się z którymi wszystkich użytkowników gorąco zachęcamy. W zakresie w jakim takie 

zalinkowane witryny lub aplikacje nie są własnością jak-zrobic-loda.pl ani nie znajdują się pod jej 

kontrolą, jak-zrobic-loda.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, a także za korzystanie z takich 

witryn lub aplikacji w jakikolwiek sposób, czy też obowiązujące tam praktyki w zakresie ochrony 

prywatności. 
 
10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub obsługi 
zamówienia. 
 

 
11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione 
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 
12. W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom 

nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych 
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 
 
W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed 

pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator 

zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do 

konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu 

oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania 

formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL. 
 
13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może 
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy 
informować w sposób widoczny i zrozumiały. 
 



 
14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe 
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.jak-zrobic-
loda.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi 
zalecamy się zapoznać. 
 
15. Zbierane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny i inne dane podawane w 

formularzu zamówienia (w celu realizacji zamówienia) lub formularzu kontaktowym (w celu 

realizacji kontaktu), komentarzach (w celu rozmowy), dane związane z przeglądaniem serwisu (takie 

jak dane przeglądarki, numer IP itp.) (w celu analitycznym i marketingowym). Użytkownik ma 
również możliwość zarejestrowania konta, gdzie, oprócz powyższych danych, udostępnia również 

login i hasło. 
 
16. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z 

przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest 

wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. 

Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Złożenie zamówienia przez Użytkownika powoduje, 

że dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępnione sprzedawcy, 

w celu wykonania umowy.  
Dane osobowe są przetwarzane: 
 

• w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych 
podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO); 

 
• w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w 

szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą 
prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz 
aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu 
doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

 
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – 

podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO) polegający na ochronie jego praw. 

 

 
17. Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez serwis informacji o swoich produktach i 
usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku 
wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest 
zgoda Użytkownika, którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać. 
 
18. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację 

Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i 

zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane 

będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, 

które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres 

ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami). 

http://www.jak-zrobic-loda.pl/
http://www.jak-zrobic-loda.pl/


 
19. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa 

w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz AM usługi, np. hostingu, hostingu 

newslettera, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem. Serwis powierza 

przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony 

Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz serwisu usługi w zakresie 

niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis, na podstawie umowy zawartej 

zgodnie z Rozporządzeniem. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności 

elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu 

podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie. 
 
Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym 
innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub 
będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta 
stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika. 
 
W czasie korzystania z serwisu www.jak-zrobic-loda.pl możesz zostać poproszony o podanie 

niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o 

które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail, najczęściej tylko e-mail. W 

szczególnych przypadkach, możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w 

celu realizacji zamówionej usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te 

dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania. 
 
20. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których 
dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z subskrybcją newslettera. Pod tym 
określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do produktu (np. raporty, 
dodatkowe materiały i promocje) i niekomercyjne listy (np. życzenia). 
 
21.Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, 

uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne 

do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 
Serwis może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin 
Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do 
wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 
 
W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów 
własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie 
zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu. 
 
Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i 
nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem 
nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 
 
Serwis umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na 
żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia. 
 



22. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Serwisem w celu 
uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Serwis wykorzystuje lub zamierza 
wykorzystywać jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń 
mających wpływ na bezpieczeństwo przekaz informacji i danych. W tym celu należy 
Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: 
kontrolaebook@gmail.com 
 
23. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism, newsletterów należących do 

serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są 

obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest 

niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi artykuły. Imię pozwala 
serwisowi zwracać się do czytelników po imieniu. 
 
24. Wyłączenie Odpowiedzialności - Administrator serwisu www.jak-zrobic-loda.pl, pomaga 

czytelnikom osiągnąć pełną satysfakcję pocałunków, poprzez wyrażanie swoich opinii i wniosków. 

Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie 

powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, czym dzielą się użytkownicy serwisu. Porady, 

które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, 

ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały 

się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Dlatego serwis, autor, redakcja ani 

wydawnictwo, nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie porad i opinii. 
 
Moje własne artykuły zawarte na www.jak-zrobic-loda.pl l i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją 
opinią i opinią właśnie są. 
 
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze 
są zgodne z moją własną. 
 
25.Reklamy - Serwis, wydawnictwo oraz redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za 

zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając 
pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje 

reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty 

każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji. 
 
26. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i 
jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną 
ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą 
publikowane w witrynie internetowej www.jak-zrobic-loda.pl 


