
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WARUNKI UŻYTKOWANIA 

 

1. Administrator Danych Osobowych  

Informuję, że administratorem danych osobowych jest: MATmedia Mateusz Guździoł z 

siedzibą w miejscowości Komorów 23, 63-510 Mikstat o numerze NIP 514 031 68 00 oraz 

numerze REGON 369097574. Firma MATmedia Mateusz Guździoł będzie wykorzystywała (jak 

również zbierała informacje) dane o osobach/firmach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to 

niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. W pojedynczych przypadkach 

pozwalam sobie zbierać informacje takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-

adresowe (np. w przypadku formularzy kontaktowych). Żadne z powyższych informacji nie 

będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania 

zamówienia/usługi itp. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: 

diagnoza problemów związanych z pracą mojego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa 

czy też w związku z zarządzaniem moją stroną internetową. Adres IP może być również 

wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które 

odwiedzają moją stronę internetową. 

 

2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych  

Administrator MATmedia Mateusz Guździoł może przechowywać dane osobowe w swoich 

systemach CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami) oraz w programie do fakturowania. Dane 

mogą obejmować: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, jak 

również dane firmy. Ponadto Google Analytics na stronie matmedia.net może gromadzić dane, 

które są klasyfikowane jako dane osobowe. MATmedia Mateusz Guździoł regularnie dokonuje 

przeglądu danych osobowych w Systemach. Aktualizuję i poprawiam dane z własnej inicjatywy 

i usuwam dane dotyczące osób, które poinformowały mnie, że nie życzą już sobie 

otrzymywania moich wiadomości e-mailowych. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i 

nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników oraz Klientów innym osobom 

lub instytucjom. Dane dotyczące użytkowników nieaktywnych są usuwane zgodnie z Polityką 

Ochrony Danych i Prywatności MATmedia Mateusz Guździoł, nawet jeśli dana osoba nie 

poinformowała mnie, że życzy sobie usunięcia danych osobowych.  

 

3. Zgoda na kontakt i przechowywanie danych osobowych  

MATmedia Mateusz Guździoł gromadzi w/w dane osobowe za pomocą formularza formularza 

kontaktowego, który znajduje się na stronie internetowej oraz w programie do fakturowania. 

Przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane, gdy przetwarzanie jest zgodnie z 

art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) o ochronie osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych lub "RODO") niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów 

MATmedia Mateusz Guździoł lub strony trzeciej pod warunkiem, że interesy lub podstawowe 



prawa i wolności podmiotu danych nie są nadrzędne i nie wymagają ochrony odpowiednich 

danych osobowych.   

4. Zabezpieczenia  

Zapewniam Klientom pełne bezpieczeństwo podczas korzystania z mojej strony internetowej 

oraz kontaktu poprzez e-mail. Przesyłanie danych osobowych odbywa się pomiędzy moim 

serwerem z użyciem protokołu SSL/komputerem a komputerem Klienta. Dane osobowe 

gromadzone przez MATmedia Mateusz Guździoł są dostępne wyłącznie dla właściciela firmy, 

który ma indywidualny dostęp do Systemów. Jako właściciel firmy, Mateusz Guździoł, 

zapewniam zachowanie poufności danych osobowych. W przypadku naruszenia 

bezpieczeństwa danych osobowych jako Administrator Danych Osobowych jestem 

zobowiązany do zgłoszenia tego w ciągu 72 godzin do odpowiedniego Organu Ochrony Danych 

Osobowych.   

 

5. Przegląd danych osobowych  

MATmedia Mateusz Guździoł udziela odpowiedzi na pytania osób dotyczących ich danych 

osobowych, które były gromadzone przez zarządzaną przez niego Firmą. Każda osoba posiada 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

6. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane  

Informuję, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt z administratorem. Mogą 

również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu. W 

każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Jeżeli Pan/ Pani chciałby złożyć skargę na sposób w jaki przetwarzamy Pastwa dane osobowe 

można to zrobić bezpośrednio przez kontakt z administratorem danych osobowych lub złożyć 

skargę do organu nadzorczego.  

 

7. Polityka plików cookies 

Używając strony internetowej MATmedia wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z 

polityką ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie 

z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze strony MATmedia. 

Ciasteczka (ang. cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym 

Użytkownika podczas odwiedzania stron w Internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą 

zidentyfikować urządzenie użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki 

najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas 



(długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na 

potrzeby sesji użytkownika. 

 

Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z 

preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. 

Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki 

sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz 

sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji użytkownika. 

Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. 

Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki 

internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z 

ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez 

Użytkownika. Korzystając ze strony internetowej MATmedia Użytkownik może otrzymać 

ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np. Google, Facebook, podmioty realizujące 

na rzecz MATmedia kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek 

można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów. 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 

Informuję, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, 

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych 

przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www MATmedia 

 

8. Postanowienia końcowe 

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Warunków 

Użytkowania. Użytkowników strony www obowiązuje aktualna Polityki Prywatności i 

Warunków Użytkowania, dostępna na stronie internetowej. 

 

9. Kontakt  

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności i Warunków 

Użytkowania, zapraszam do kontaktu ze mną z wykorzystaniem poniższych danych:  

MATmedia Mateusz Guździoł, Komorów 23, 63-510 Mikstat 

telefon: 603 976 024, e-mail: kontakt@matmedia.net / mateusz@guzdziol.pl  
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