
Polityka COOKIES 

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności 
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu 
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
o dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w 
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i 
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 
indywidualnych potrzeb; 

o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości; 

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 
czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 
usunięcia przez Użytkownika. 

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w 

ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 
wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu; 

o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład 
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w 
ramach Sklepu; 

o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 
korzystania ze stron internetowych Sklepu; 

o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie 
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru 
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym 
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich 
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć 
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. 



9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i 
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu 
reklamodawców oraz partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod 
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 
internetowej. 

Ochrona danych osobowych klientów 

1. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest podać dane osobowe, które 

potrzebne są do pełnej realizacji usługi, wystawienia odpowiednich dokumentów oraz 

wykorzystania w celach zawartych w punkcie 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

2. Dane osobowe pozyskiwane od zamawiającego podczas składania zamówienia to: 

a) Imię i nazwisko 

b) Adres e-mail 

c) Adres zamieszkania (na adres zamieszkania składają się następujące dane: Ulica, Numer 

domu, Numer mieszkania, Kod pocztowy, Miejscowość) 

d) Numer telefonu 

3. Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych osobom trzecim, chyba, 

że zamawiający wyrazi na to zgodę. 

3.1 Sprzedający zobowiązuje się chronić dane osobowe zamawiającego przez 

nieuprawnionym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie. 

4. Dane osobowe z punktu 2 mogą zostać wykorzystane do; 

4.1 Dane osobowe z podpunktu 2.a: 

I. Wystawienia faktury sprzedażowej. 

II. Kontaktu z klientem w celu obsługi posprzedażowej oraz pełnej realizacji zamówionej 

usługi lub produktu. 

III. Kontaktu w celach marketingowych mających na celu zaoferowanie innych usług, po 

zakończeniu korzystania z zamówionej usługi. 

IV. Wysyłaniu materiałów edukacyjnych związanych z tematyką nauki gry na gitarze. 

4.2 Dane osobowe z podpunktu 2.b: 

I. Jako forma dostawy określona w regulaminie zakupów produktów zawartych na stronie 

Sprzedającego nauka.jakzagrac.pl. 

II. Kontaktu z klientem w celu obsługi posprzedażowej oraz pełnej realizacji zamówionej 

usługi lub produktu. 

III. Kontaktu w celach marketingowych mających na celu zaoferowanie innych usług, po 

zakończeniu korzystania z zamówionej usługi. 

IV. Wysyłaniu materiałów edukacyjnych związanych z tematyką nauki gry na gitarze. 

4.3 Dane osobowe z podpunktu 2.c: 

I. Jako forma dostawy określona w regulaminie zakupów produktów zawartych na stronie 

Sprzedającego gitary.jakzagrac.pl. 

http://www.wszystkoociasteczkach.pl/


II. Kontaktu z klientem w celu obsługi posprzedażowej oraz pełnej realizacji zamówionej 

usługi lub produktu. 

III. Kontaktu w celach marketingowych mających na celu zaoferowanie innych usług, po 

zakończeniu korzystania z zamówionej usługi. 

IV. Wysyłaniu materiałów edukacyjnych związanych z tematyką nauki gry na gitarze. 

V. Wystawienia faktury sprzedażowej. 

4.4 Dane osobowe z podpunktu 2.d: 

I. Kontaktu z klientem w celu obsługi posprzedażowej oraz pełnej realizacji zamówionej 

usługi lub produktu. 

II. Kontaktu w celach marketingowych mających na celu zaoferowanie innych usług, po 

zakończeniu korzystania z zamówionej usługi. 

5. Sprzedający nie ma na celu łamania przepisów i narażania na niebezpieczeństwo danych 

osobowych zamawiających. Jeżeli Sprzedający w jakikolwiek sposób naraża 

bezpieczeństwo danych osobowych zamawiających, należy niezwłocznie poinformować 

sprzedającego by ten mógł rozwiązać problem na korzyść zamawiającego. 

 

Ochrona danych osobowych pozostałych osób 

1. Grzegorz Myszor, dalej Oferent, prowadzi zbiór danych osobowych. 

2. Oferent pozyskuje dane osobowe poprzez następujące źródła: 

a) Stronę internetową JakZagrac.pl (oraz stron powiązanych w formie subdomen, np. 

Gitara.JakZagrac.pl) 

b) Stronę internetową ChwytyGitarowe.com 

c) Stronę internetową AkordyGitarowe.com 

d) Stronę internetową GitaraDlaDzieci.pl 

e) Stronę internetową www.GitaraOdPodstaw.pl 

3. Źródła pozyskiwania danych podane w punkcie 2. są w 100% własnością Oferenta i nie 

mają do nich dostępu osoby trzecie. 

4. Oferent pozyskuje następujące dane osobowe za pomocą źródeł podanych w punkcie 2. 

a) Imię i nazwisko 

b) Adres e-mail 

c) Pliki cookies; zasady korzystania z plików cookies Oferent opisuje w Polityce Cookies, 

która jest częścią Polityki Prywatności 

5. Oferent zobowiązuje się nie udzielać dostępu do danych osobowych osobom trzecim, 

chyba że osoba, która jest właścicielem danych osobowych wyrazi na to zgodę. 

6. Oferent zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić odpowiednie organy w czasie 72h jak 

przewidują odpowiednie przepisy, w przypadku gdy dane osobowe znajdą się w rękach osób 

trzecich bez zgody właściciela danych osobowych. 



7. Osoba podająca dane osobowe jest zobowiązana zapoznać się z polityką prywatności, a 

przekazanie danych osobowych Oferentowi oznacza akceptację polityki prywatności. 

8. Dane osobowe zawarte w punkcie 4. zostaną wykorzystane przez Oferenta do 

następujących czynności: 

a. Wysyłaniu materiałów edukacyjnych związanych z tematyką nauki gry na gitarze. 

b. Kontaktu w celach marketingowych mających na celu zaoferowanie usług oferowanych 

przez Oferenta 

c. Analizie zachowań właściciela danych osobowych w stosunku do usług oferowanych przez 

Oferenta w celu zaoferowania lepszego produktu lub usługi 

d. Dopasowania reklam do preferencji właściciela danych osobowych w celu zaoferowania 

mu najlepszych możliwych usług 

9. W przypadku zamiaru wykorzystania przez Oferenta danych osobowych do innych celów 

niż te opisane w punkcie 8. i wszystkich podpunktach punktu 8., Oferent zobowiązuje się 

powiadomić o tym właściciela danych osobowych i nie wykorzystywać danych do 

zamierzonych celów bez zgody właściciela danych osobowych. 

10. Oferent nie ma na celu łamania przepisów i narażania na niebezpieczeństwo danych 

osobowych właścicieli danych osobowych. Jeżeli Oferent w jakikolwiek sposób naraża 

bezpieczeństwo danych osobowych właścicieli tych danych, należy niezwłocznie 

poinformować sprzedającego by ten mógł rozwiązać problem na korzyść zamawiającego. 

11. Właściciel danych osobowych, który udostępnił swoje dane Oferentowi ma prawo 

zażądać od Oferenta usunięcie danych osobowych właściciela tych danych i usunięcie ich z 

bazy danych osobowych należącej do Oferenta. Oferent jest zobowiązany natychmiastowo 

usunąć dane osobowe właściciela tych danych, jeśli ten drugi tego zażąda. 


