
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Pliki Cookies


Podczas korzystania ze strony www.webiscoming.pl zbieramy dane dotyczące użytkow-
nika.  

Te dane mogą być zbierane w logach systemowych stron internetowych, poprzez tzw. pliki 
cookies lub inne technologie (np. piksele, kody SDK). Pliki cookies (ciasteczka) są to w pełni 
bezpieczne, niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez 
serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twar-
dym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).  
 
Pliki te obejmują informacje takie jak: 

• Twój numer IP  

• nazwę sieciową Twojego komputera,  

• nazwę przeglądarki, z jakiej korzystasz 

• czas jaki spędzasz na naszej stronie  

• oraz podstrony, które przeglądasz korzystając z www.spmedia.pl. 

Dzięki nim wiemy, które podstrony odwiedziłeś w czasie wizyty na naszej stronie, a także kie-
dy odwiedzasz naszą stronę ponownie.  
 
Dzięki stosowaniu plików cookies możemy m.in.: 


• dostosować funkcjonowanie strony do Twoich potrzeb,  

• zapamiętywać Twoje ustawienia, abyś nie musiał ich powtarzać przy każdej wizycie na na-
szej stronie  

• stale udoskonalać stronę internetową z myślą o użytkownikach i tym samym zwiększać 
efektywność działań marketingowych w systemie reklamowym Google i Facebook Ads  
 
 
 



Współpraca z firmami trzecimi 
 
Na WebIsComing korzystamy z kilku narzędzi firm trzecich, które również wykorzystują pliki 
cookies i inne technologie na naszej stronie, pozwalając nam m.in. analizować ruch interne-
towy i usprawniać stronę  na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. 
Poniżej zamieszczamy listę podmiotów korzystających z plików cookie na naszej stronie 
www. 
Tam, gdzie to możliwe, możesz zdecydować czy zezwolić na niektóre pliki cookie na tej stro-
nie. 
 
Dane pochodzące z plików cookies będziemy przetwarzać do momentu wyrażenia Two-
jego sprzeciwu.


 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?


1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglą-
darki. Zastrzegamy jednocześnie, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla pro-
cesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, 
a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.  
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ 
system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

Internet Explorer 

Chrome 

Safari 

Nazwa podmiotu Więcej informacji

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy 

Hotjar https://www.hotjar.com/legal 

Google https://policies.google.com/privacy/update?
hl=pl 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/kb/PH5042
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.hotjar.com/legal
https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl


Firefox 

Opera 

Android 

Safari (iOS) 

Windows Phone 

Blackberry 

Dane osobowe 
 

Informujemy, że Administratorem danych na stronie internetowej www.webiscoming.pl 
jest firma SP Media Przemysław Szliep z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 76 w Sępólnie 

Krajeńskim. 

Twoje prawa 


Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ogra-
niczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 
do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody masz prawo do jej 
cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego do-
konano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto masz prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Podstawa prawna 


Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* w celu analizowania 
ruchu na naszej stronie www i jej ulepszania.  
 
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%252525C5%25252582%252525C4%25252585czanie%25252520i%25252520wy%252525C5%25252582%252525C4%25252585czanie%25252520obs%252525C5%25252582ugi%25252520ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp


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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

  

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich da-

nych osobowych?

Wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres biuro@spmedia.pl, a wyjaśnimy kwestie, który-
ch nie mogłeś znaleźć w powyższych punktach.

mailto:biuro@spmedia.pl

