
Polityka prywatności. 

 
1. Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu www.dzialkikrakow.pl 

 
2. Administrator Serwisu jest równocześnie administratorem danych osobowych podanych 

przez Użytkownika Serwisu w toku procedury rejestracyjnej. 
 

3. Administrator Serwisu zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu 
ochrony prywatności Użytkowników Serwisu, przede wszystkim poprzez stosowanie 
wysokiej jakości zabezpieczeń technicznych chroniących te dane przed dostępem osób 
trzecich. 
 

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a ponadto w każdym 
czasie przysługuje mu uprawnienie do ich poprawiania lub usunięcia. Poprawianie danych 
możliwe jest po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Natomiast usunięcie danych jest 
równoznaczne z usunięciem Konta danego Użytkownika i zostanie zrealizowane po 
wysłaniu na adres kontaktowy Administratora Serwisu maila z wnioskiem o usunięcie 
Konta. 
 

5. Administrator Serwisu, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach 
prawa oraz w Regulaminie, zobowiązany jest nie udostępniać danych osobowych 
Użytkowników Serwisu osobom trzecim. 
 

6. Usunięcie przez Użytkownika Konta w Serwisie powoduje całkowite i nieodwracalne 
usunięcie jego danych osobowych tylko w wypadku, gdy Użytkownik ten nie zawarł 
wcześniej z Administratorem żadnej umowy, o której mowa w Regulaminie. 
 

7. Jeżeli Użytkownik zawarł poprzez Serwis umowę z Administratorem, również po 
usunięciu jego Konta, Administrator może przetwarzać te spośród jego danych, które są 
niezbędne do dokonania rozliczeń z Użytkownikiem i dochodzeniem od niego roszczeń 
pozostających w związku z zawartymi umowami, jak również dane, których obowiązek 
posiadania wynika z przepisów prawa. 
 

8. Administrator Serwisu może przetwarzać zbiorczo dane charakteryzujące sposób 
korzystania przez Użytkowników z Serwisu dla oceny efektywności Serwisu, a także dla 
celów marketingowych i reklamowych, w szczególności takie dane jak: adresy IP 
Użytkowników, nazwy Użytkowników oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu  
i zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 
 

9. Dane, o których mowa w pkt 8 będą przetwarzane anonimowo, co oznacza, że żadna ze 
zgromadzonych w ten sposób informacji nie będzie łączona z danymi osobowymi 
konkretnego Użytkownika, w szczególności z jego adresem IP lub wybraną nazwą 



Użytkownika. Administrator może udostępniać dane gromadzone w sposób zbiorczy i 
anonimowy swoim potencjalnym partnerom handlowym i inwestorom. 
 

10. Użytkownicy Serwisu, po wyrażeniu odrębnej zgody, mogą otrzymywać informacje 
o nowych ofertach zamieszczanych w Serwisie, a także materiały reklamowe 
Administratora w formie newslettera. 
 

11. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zatrudniania osób trzecich 
(podmiotów zewnętrznych) do wykonania czynności polegających na utrwalaniu, analizie 
i przechowywaniu danych uzyskanych od Użytkowników Serwisu, przy czym 
Administrator gwarantuje, że osoba taka będzie zachowywać poziom staranności w 
przetwarzaniu danych Użytkowników odpowiadający zakresowi zobowiązań 
Administratora. 
 

12. Administrator Serwisu nie odpowiada za udostępnienie danych osobowych 
Użytkowników Serwisu w wypadku, gdy do udostępnienia tego doszło z winy 
Użytkownika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności na 
podstawie żądania uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie 
postępowań. 

 
13. Do zmiany Polityki prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany 

Regulaminu. 

 


