
Polityka Prywatności serwisu www.logopedaurszula.nl  
 

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).  

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazanych przez każdą osobę korzystającą z usług serwisu www.logopedaurszula.nl Osoba 

korzystająca z usług serwisu zapoznała się z Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookies 

serwisu.   

1. Administratorem danych osobowych w serwisie jest Gabinet Logopedyczny “Logopeda 

Urszula”, z siedzibą - adres: Spoorweide 5, 5133 NM Riel (Holandia), nr rejestru  

KvK 74244132. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem email: 

uvanderwee@gmail.com  

 

2. Użytkownikiem jest każda osoba przebywająca i korzystająca z usług serwisu. 

3. 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.  

4. Serwis zbiera informacje w następujący sposób: 

a. Poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika w formularzu 

znajdującym się na stronie. 

b. Poprzez gromadzenie plików cookies. 

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu 

informacyjnego. 

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom 

trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.  

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje Użytkownikowi: prawo dostępu do danych 

osobowych, prawo do modyfikacji danych osobowych, prawo do odwołania zgody na 
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przetwarzanie i usunięcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności oraz  Polityki 

Plików Cookies, z powodu zmian w prawie w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju 

niniejszego serwisu internetowego.  O wszelkich zmianach Administrator będzie informował w 

sposób widoczny i zrozumiały.  

9. W serwisie podane są ścieżki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od tego 

Serwisu. Strony te mogą posiadać własne Polityki prywatności, Polityki plików cookies i  własne 

regulaminy.  

 
 

Polityka Plików Cookies serwisu www.logopedaurszula.nl  
 
 

1. Administrator serwisu www.logopedaurszula.nl używa pliki cookies zwane ciasteczkami. 
  
2. Pliki cookies to niewielkie pliki, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym 
Użytkownika np. komputerze czy tablecie, podczas odwiedzania serwisu.  
 
3. Operator serwisu www.logopedaurszula.nl jest podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na 
urządzeniu końcowym Użytkownika.  
 
4. Celem używania plików cookies jest poprawna praca strony internetowej.  
 
5. Dzięki plikom cookies jest możliwe: 
 
a. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 
 

b. przygotowanie statystyk pozwalających na analizę preferencji Użytkownika, popularności 
strony i ewentualnych zmian strony.  
 
6. Serwis używa dwóch rodzajów plików cookies:  
 
a. pliki sesyjne istniejące do momentu opuszczenia strony na urządzeniu końcowym Użytkownika 
 
b. pliki stałe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 
7. Zgoda na używanie plików cookies jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, 
poprzez dokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej.  
 
8. Operator serwisu informuje, że brak zgody na użycie plików cookies może ograniczyć 
korzystanie z serwisu.  
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