
Wstęp

• dosieci.pl przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności danych przekazywanych 
przez Użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy 
Użytkownik korzystając z zasobów i możliwości serwisu usług dosieci.pl wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych w zakresie bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem serwisu
oraz w innych prawem przewidzianych przypadkach. Otwieranie i przeglądanie witryny 
serwisu usług dosieci.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki 
Prywatności. 

Zbieranie danych

• W procesie rejestracji Użytkownik dobrowolnie przekazuje dosieci.pl dane kontaktowe i 
rozrachunkowe w zakresie koniecznym do jego identyfikacji, wykonania usługi oraz 
rozliczenia transakcji. 

• Serwis usług dosieci.pl automatycznie pobiera dane techniczne Użytkownika, takie jak 
używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba 
odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. 

• Na komputerach Użytkowników lub innych osób odwiedzających witrynę internetową 
dosieci.pl mogą być umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji (tzw. pliki 
"cookies"). 

Bezpieczeństwo

• Dane gromadzone w systemie są przechowywane przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań 
technicznych zapewniających ich integralność oraz niedostępność dla osób 
nieupoważnionych. 

Przetwarzanie danych

• dosieci.pl  przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu ich identyfikacji, wykonania 
zleconych usług lub rozliczenia transakcji. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się 
jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. 

Udostępnianie danych

• Dane osobowe zgromadzone w systemie dosieci.pl mogą być przekazywane uprawnionym 
podmiotom wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

Prawa Użytkownika

• Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo 
żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. 

Zmiana danych

• Użytkownika ma możliwość zmiany danych w każdym czasie. Wszelkie dane przekazywane
przez Użytkownika w procesie rejestracji oraz w razie zmiany, powinny być zgodne z 
prawdą. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki podania 
nieprawdziwych danych. 

Usunięcie danych

• Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia jego danych osobowych w każdym czasie. W 



tym celu należy złożyć stosowny wniosek do  dosieci.pl
• Zgodnie z obowiązującym prawem, pomimo wygaśnięcia usługi lub złożenia wniosku o 

usunięcie danych osobowych, dosieci.pl może nadal przetwarzać dane osobowe 
Użytkownika, które są: 

• niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za usługi, aż 
do wyczerpania tych roszczeń, 

• niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub niezgodnego z prawem 
korzystania z usług; w szczególności dotyczy to udostępniania danych na żądanie 
uprawnionych organów państwa w granicach ich umocowaniu w prawie. 

• Zgodnie z obowiązującym prawem dosieci.pl może ponadto zawsze przetwarzać dane 
Użytkownika dla celów reklamowych oraz badania rynku i preferencji Użytkowników, pod 
warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń umożliwiających identyfikację Użytkownika lub 
jego komputera (tzw. anonimizacja danych). 

Zmiany Polityki Prywatności

• dosieci.pl może zmienić powyższe zasady Polityki Prywatności w każdym czasie, na 
zasadach określonych w Regulaminie Usług dosieci.pl 

Pomoc

• Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem serwisu dosieci.pl Regulaminem, Polityką 
Prywatności winny być kierowane pod Adresem do doręczeń dosieci.pl 
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