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Polityka Prywatności  

Firma: Dorota Grant z siedzibą: ul. Milczewskiego-Bruna 9/3, 86-300 Grudziądz, NIP 

876-153-57-24 (dalej „Firma”) 

W niniejszym dokumencie określono podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby 

zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawiono informacje na temat 

praw osób fizycznych.  

Podanie Firmie danych osobowych w jakiejkolwiek formie (papierowej, telefonicznej sms, 

elektronicznej), a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, z 

zastrzeżeniem, że nie podając danych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia usługi, 

produktu, umowy i/lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i zbieranie,  może 

skutkować brakiem zrealizowania usługi, czy zamówienia produktu przez Firmę.  

Podane dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w niniejszym dokumencie lub 

w innym celu wskazanym w momencie przekazania danych osobowych naszej Firmie.  

Za "Dane osobowe" uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osoby. 

Kontaktując się z Firmą przez telefon, email, czy formularz kontaktowy na stronie 

internetowej wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie, przetwarzanie i dzielenie się 

informacjami, a także przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w 

celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust.1 lit. f RODO), zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 

t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne 

(Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.) i zgodnie z naszą Polityką Prywatności.  

Klauzulę zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Firmę Dorota Grant z 

siedzibą: ul. Milczewskiego-Bruna 9/3, 86-300 Grudziądz, NIP 876-153-57-24 możesz w 

każdym momencie wycofać wysyłając wiadomość mailem na kontakt@dorotagrant.pl 

lub listownie na adres siedziby firmy 

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, chcemy zachować 

przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.  

Kto Jest ADMINISTRATOREM Twoich DANYCH Osobowych 

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 

Twoje dane osobowe jest: 

Dorota Grant z siedzibą: ul. Milczewskiego-Bruna 9/3, 86-300 Grudziądz, NIP 876-153-57-24 

(zamiennie nazywanym „Firmą”)  

Możesz się z nami skontaktować np.: 

- poprzez formularz kontaktowy na stronie www.dorotagrant.pl 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@dorotagrant.pl 

- telefonicznie +48-603-097-205 
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BEZPIECZEŃSTWO  

Firma podejmuje środki, aby pomóc w ochronie informacji o Tobie: przed utratą, kradzieżą, 

niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. 

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i 

organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Firma wdraża  wewnętrzne zasady, 

procedury i kształcenie obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność. 

Kiedy i w Jakich Celach PRZETWARZAMY Twoje Dane Osobowe 

Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, 

korzystając lub planując skorzystać z naszych USŁUG i/lub oferowanych PRODUKTÓW.  

W zależności od tego, jakiego zakresu działalności Firmy to dotyczy, możemy zbierać różne 

informacje o Tobie. 

Kiedy Kontaktujesz się z nami 

Gdy osoba fizyczna kontaktuje się z Firmą za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym 

np. poprzez formularz kontaktowy na stronie www.dorotagrant.pl Zbieramy dane osobowe 

(imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, treść wiadomości).  

Dane, które otrzymaliśmy wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub 

odpowiednie załatwienie sprawy,   zrealizowania zamówionej usługi i/lub produktu. W trakcie 

wymiany wiadomości dane osobowe wskazane powyżej mogą obejmować imię i nazwisko, 

stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe 

pracodawcy oraz inne służbowe dane kontaktowe. 

Świadcząc szeroki zakres Usług przetwarzamy wiele kategorii danych. Są to dane 

identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe. 

W celu świadczenia usług, podpisywania umów i ich profesjonalnej realizacji zbieramy dane 

osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu. Zbierane dane osobowe 

obejmują imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe pracodawcy, służbowy numer 

telefonu, adres e-mail.  

Współpracownicy, w tym podwykonawcy  

Zbieramy dane osobowe w celu zamawiania i otrzymywania Usług, jak również świadczenia 

Usług na rzecz naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do 

realizacji tych usług.  

Newsletter 

Zbieramy dane w celu nawiązania kontaktu, aby przesłać Tobie informacje o usługach i 

produktach dostępnych w Firmie i jej bieżącej działalności. Każdorazowo możesz 

zrezygnować z otrzymywania tych informacji wycofując swoją zgodę w tym zakresie 

wysyłając Firmie informację na e-mail kontakt@dorotagrant.pl    

Kontakty biznesowe  

Zbieramy i przetwarzamy dane biznesowe naszych Klientów i potencjalnych Klientów. Dane 

te obejmują imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, adres e-mail, dane 

teleadresowe pracodawcy. Dane te zbierane są za pomocą systemu IT.  
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Osoby korzystające ze strony www.dorotagrant.pl  

Odwiedzając stronę www.dorotagrant.pl możesz pozostawić następujące dane w postaci 

imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, w celu kontaktu, zapisania się na szkolenie; zapisania 

się na newsletter, otrzymania informacji dotyczących dostępnych usług i/lub produktów w 

naszej Firmie. 

Osoby korzystające z platformy e-learningowej 

W celu udostępnienia szkolenia na platformie e-learningowej oraz wystawienia 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia rejestrując się pozostawiasz nam następujące dane: 

imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail. 

Dla zrealizowania umowy związanej ze sprzedażą i dostarczeniem produktów 
 
W tym celu konieczne jest udostępnienie następujących danych osobowych KLIENTA:  

• nazwisko i imię; 
• adres do wysyłki produktów; 
• adres e-mail; 
• numer telefonu kontaktowego; 
• w przypadku firmy dodatkowo NIP. 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH przez 
Firmę Dorota Grant z siedzibą:  
ul. Milczewskiego-Bruna 9/3, 86-300 Grudziądz, NIP 876-153-57-24  
 
Firma przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy 

zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do: 

a) świadczenia, utrzymywania i ulepszania Usług i/lub sprzedaży produktów; 

b) zapewnienia właściwej obsługi Klienta; 

c) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

d) kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem Usług i/lub sprzedażą 

produktów. 

Firma przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

którym jest: 

a) prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu 

bezpośredniego własnych Usług  

b) kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami 

marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą, przez e-mail. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z 

Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z 

wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych.  

Dane osobowe będą zatem przechowywane oraz przetwarzane przez okres wynikający z 

przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji 

http://www.dorotagrant.pl/
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rachunkowej oraz przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym i 

publicznoprawnym związanych z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia 

faktury. 

Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji 

handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu odwołania zgody przez 

Ciebie wobec takiego przetwarzania.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM 

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas gdy zezwalają nam na to 

przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków 

bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Twoje 

dane mogą być przekazywane:  

a)podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia w zakresie 

prowadzenia naszej działalności i wykonują czynności z tym związane; 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim np. w zakresie 

niezbędnym do zrealizowania umowy sprzedaży Produktów/usług w szczególności w celu 

dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą 

być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej. 

b)podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wsparcie techniczne dla naszych 
wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www;  
Firma może więc przekazywać Państwa dane osobowe w uzasadnionych przypadkach np. 
podmiotom świadczącym na rzecz Firmy usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-
prawnych oraz innym o podobnym charakterze w celu zapewnienia Firmie obsługi księgowej, 
prawnej, audytów finansowo-prawnych  oraz innej o podobnym charakterze, a także 
podmiotom świadczącym usługi IT w celu wykonywania dla Firmy usługi pomocy technicznej 
w ramach obsługi systemu. 
 
c)organom nadzorczym, publicznym w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli 
ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny 
lub wniosek rządowy, czyli tym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 
konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego. 
 
Możemy oferować funkcje udostępniania społecznościowego lub inne zintegrowane 
narzędzia, które umożliwiają udostępnianie treści lub działań podejmowanych w naszych 
Usługach za pomocą innych mediów.  
Korzystanie z tych funkcji umożliwia udostępnianie określonych informacji znajomym lub 
publicznie, w zależności od ustawień, jakie ustalasz z osobą trzecią, która udostępnia 
funkcję udostępniania społecznościowego, np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google + i 
YouTube. 
Możemy korzystać z partnerów analitycznych (takich jak np. Google Analytics), aby 
analizować wykorzystanie i ruch w naszych Usługach. Jako przykład możemy wykorzystać 
partnerów analitycznych do analizy i pomiaru łącznej liczby unikalnych użytkowników 
naszych Produktów/Usług. 
 
Jakie PRZYSŁUGUJĄ Ci  PRAWA w związku z przetwarzaniem Twoich danych 
osobowych  
 

1. Prawo do wycofania zgody (tam gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w 
dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie mieć wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; 
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2. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które jako administrator 
przechowujemy. 

3. Prawo do sprostowania danych–jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe. 
4. Prawo do usunięcia –jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych. Aby nie 
otrzymywać informacji handlowych i marketingowych (np. w formie "newsletter"), 
prosimy przesłać rezygnację na e-mail kontakt@dorotagrant.pl  

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania –jeśli zauważysz, że Twoje dane są 
nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia 
przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych 
danych lub ich zgodności. 

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu–w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych 
osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw 
jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane 
osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu. 

7. Prawo przenoszenia danych 
8. Prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Firmę Twoich danych 

osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 
W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-maila na adres 
kontakt@dorotagrant.pl 
 

 
PLIKI COOKIES-Polityka Cookies 

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na 
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą 
elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o 
postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - wraz z 
późniejszymi zmianami. 

I. Informacja ogólna o cookies 

1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje 
tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach 
Użytkownika. 

2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 
przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach 
programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika. 

3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z 
systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów 
nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z 
serwisów Google i innych). 

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do 
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu 
będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

5. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia 
aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia 
przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik 
wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i 
podstronach. 

 

mailto:kontakt@dorotagrant.pl
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II. Cele stosowania cookies 

1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu 
zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają 
one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony 
ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. 
ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku 
etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie 
internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania 
wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, 
że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron 
interaktywnych. 

2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być 
wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy 
serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne. 

3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:  
o cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają 

tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje 
są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies 
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; 

o cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają 
tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub 
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia 
Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z 
Urządzenia Użytkownika. 

4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy 
prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń 
Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub 
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie 
wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z 
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz 
przypisaną wartość (klucz). 

5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-
mail. 

6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez 
siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli 
użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych 
witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie 
w komputerze. 

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych 
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych 
przeglądarek internetowych:  

o Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome 
zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:  

▪ kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję 
"Ustawienia"; 

▪ kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony; 
▪ wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność"; 
▪ wybrać żądane ustawienia; 
▪ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy 

kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn; 
▪ aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe". 
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o Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft 
Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują 
pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. 
Aby zmienić ustawienia należy:  

▪ kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe"; 
▪ wybrać zakładkę "Prywatność"; 
▪ za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy 

blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie 
wszystkich cookies). 

o Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają 
na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:  

▪ kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk 
"Firefox") i wybrać "Opcje"; 

▪ następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane 
ustawienia; 

▪ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy 
kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn; 

▪ zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK". 
o Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na 

przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:  
▪ kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie 

"Ciasteczka"; 
▪ zaznaczyć żądane ustawienia; 
▪ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy 

wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym 
przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść 
do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia; 

▪ zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK". 
o Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na 

przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:  
▪ w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje"; 
▪ kliknąć ikonę "Prywatność"; 
▪ zaznaczyć żądane ustawienia; 
▪ aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy 

kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn. 
9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe 

korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych witrynach, w 
szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład 
transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje 
natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn. 

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych 
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do 
infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia 
Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym 
przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed 
takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić 
przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej. 

12. ADMINITRATOR może wykorzystać "cookies" w następujących mi.in. w 
następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:  

o - konfiguracji serwisu, 
o - zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika, 
o - zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji 

treści, 
o - zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika, 
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o - zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
o - uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w 

serwisie, 
o - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie, 
o - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry 
Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora; 

o - świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za 
pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich; 

o - zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 
13. ADMINISTRATOR usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:  

o prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, 
które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:  

▪ vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA] 
▪ youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

o zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem 
narzędzi analitycznych:  

▪ Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 
▪ GemiusTraffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w 

WaRKzawie] 
▪ Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] 

14. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące 
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez 
pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki 
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o 
możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

15. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych 
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików 
Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej 
Serwisu. 

 
Podsumowując Cookies to małe pliki tekstowe, zwane ciasteczkami, pochodzące z witryny 
www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookies 
dzielą się na tymczasowe –pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookies z 
określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane na przeglądarkę na dłużej. 
Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli wolisz, 
możesz zazwyczaj ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookies innych 
firm i stron trzecich. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookies, 
może to wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych Usług. 
 
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 
 
Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018r.i pozostanie w mocy z 
zastrzeżeniem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości. Dalsze korzystanie z 
Usług po opublikowaniu wszelkich modyfikacji Polityki prywatności na stronie 
www.dorotagrant.pl będzie stanowić potwierdzenie zmiany i zgody użytkownika na 
przestrzeganie zmienionej Polityki prywatności. 

http://vimeo.com/
http://youtube.com/

