
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz  zasady 
przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach za pomocą plików cookies oraz wykorzystania 
innych technologii. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Maj-Piechowiak prowadzącą działalność 
gospodarczą pod firmą Sprzedaż Magdalena Maj-Piechowiak z siedzibą w Świeciu nad Osą (Świecie nad Osą 21/2, 
86-341 Świecie nad Osą, NIP: 8762220744, Regon: 340237859). Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich 
danych osobowych, w tym o Twoich prawach, znajdziesz pod adresem https://bambag.pl/rodo 

Wskazane poniżej definicje pomogą Tobie zrozumieć zasady naszej Polityki Prywatności 

1. Cookies – dane informatyczne (w szczególności niewielkie pliki tekstowe), zapisywane i przechowywane 
na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszej strony internetowej działającej w 
domenie bambag.pl 

2. Cookies własne – oznacza cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług drogą 
elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszej strony internetowej 

3. Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem 
naszej strony internetowej  

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do naszej 
strony internetowej 

Korzystamy z dwóch typów plików cookies 

a) cookies sesyjne – te pliki są przechowywane na Twoim Urządzeniu do czasu zakończenia sesji danej 
przeglądarki; po zakończeniu sesji są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.  

b) cookies trwałe – te pliki są przechowywane na Twoim Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich 
skasowania; pliki te nie ulegają usunięciu z Urządzenia po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub po 
wyłączeniu Urządzenia.  Trwale pliki cookie pozostają zapisane na dłużej np. na dzień, miesiąc, rok. Czas 
ważności plików cookie jest ściśle uzależniony od ich przeznaczenia, a zawartość po upływie tego czasu 
automatycznie usuwana. 

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i 
adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe 
informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku. 

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia 
czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie 
wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę. 

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania 
oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli 
zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego 
konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. 

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. 
Wygasa ono po 1 dniu. 

Ani mechanizm cookies sesyjnych, ani mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobierania jakichkolwiek 
Twoich danych osobowych z Urządzenia.  



 

 

W jakim celu korzystamy z plików cookies 

Cookies własne wykorzystujemy, aby: 

a) zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność naszej strony internetowej,  
 

b) dostosować zawartość strony internetowej do preferencji użytkowników,  

c) zapewnić maksymalną funkcjonalność strony internetowej, a w konsekwencji zoptymalizować 
korzystanie ze strony internetowej, 

d) zapamiętać historię odwiedzonych stron w serwisie, tak by móc rekomendować odpowiednie treści,  

e) zapamiętywać wybrane przez Ciebie ustawienia oraz personalizować Twój interfejs  

f) rozpoznać podstawowe parametry Twojego Urządzenia, tak by móc odpowiednio wyświetlić naszą 
stronę internetową,  

g) weryfikować źródła przekierowań użytkownika na naszą stronę internetową,  

h) umożliwiać dostarczenie użytkownikowi informacji z uwzględnieniem Twojej lokalizacji,  

i) tworzyć statystyki (anonimowe), po to by ulepszać nasza stronę internetową  

Cookies zewnętrzne wykorzystujemy po to, aby: 

a) zbierać ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem Google Analytics  

b) popularyzować naszą stronę internetową za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com i 
instagram.com  

Twoje Urządzenie pozostanie bezpieczne  

Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twojego Urządzenia. Nie jest możliwe przedostanie się za 
ich pośrednictwem do Twojego Urządzenia wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub 
oprogramowania złośliwego.  

W dowolnym czasie możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies 

Możesz sam dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w dowolnym czasie poprzez określenie 
warunków ich przechowywania i uzyskania dostępu przez pliki cookies do Twojego Urządzenia. Takie zmiany są 
możliwe za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Na przykład możesz dokonać takich ustawień w swojej 
przeglądarce, żeby informowała Ciebie, kiedy jest zamieszczany plik cookies na Twoim Urządzeniu albo aby 
odrzucała pliki cookies.  

Dokładne informacje w zakresie obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). W każdym czasie możesz też usunąć z Urządzenia pliki cookies.  

Poniżej udostępniamy linki, które wskazują, jak wyłączyć pliki cookies w zazwyczaj używanych przeglądarkach 
internetowych: 

• Google Chrome - wyłączanie plików cookie w Chrome: 
http://www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
 

http://www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647


• Mozilla Firefox - wyłączanie plików cookie w Firefoxie: 
http://www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
 

• Internet Explorer - wyłączanie plików cookie w IE : 
 http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl 
 

• Safari- wyłączanie plików cookie w Safari: 
 http://www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci 

Musisz jednak wiedzieć, że ograniczenie stosowania plików cookies lub wyłączenie dostępu plików cookies do 
Twojego Urządzenia będzie oznaczać, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z naszej strony internetowej i 
naszego sklepu internetowego. 

Facebook/Instagram 

Nasz Serwis wykorzystuje elementów dostarczanych przez serwis facebook.com oraz Instagram.com (Facebook 
Inc. w USA; administrator danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej: Facebook Ireland Ltd. w Irlandii). 
Facebook/Instagram otrzymuje informację od używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, że odwiedzasz 
naszą stronę internetową przy każdym Twoim wejściu na naszą stronę internetową, wyposażoną w element 
dostarczony przez Facebook/Instagram. Również, gdy będąc zalogowanym na Facebooku/Instagramie wchodzisz 
na naszą stronę internetową, Facebook/Instagram rozpoznaje jaką stronę odwiedzasz i informację tę przypisuje 
do Twojego profilu na Facebooku/Instagramie i tam ją przechowuje. Informacja, że odwiedziłeś naszą stronę, 
zostaje przesłana także do Facebooka/Instagrama.  

Jeśli nie chcesz, aby informacje takie były przekazywane i przechowywane przez Facebooka/Instagrama wyloguj 
się z Facebooka/Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat 
wykorzystywania danych przez Facebook/Instagrama znajdziesz w polityce prywatności Facebooka/Instagrama 
pod adresem: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

Google Analytics 

Google Analytics jest narzędziem udostępnionym przez Google Inc. w USA, które pozwala na analizowanie 
oglądalności stron internetowych, przy wykorzystaniu plików cookies.  

Informacje uzyskane przez plik cookie (takie jak czas, lokalizacja i częstotliwość odwiedzin witryny, adres IP) są 
zwykle przesyłane do Google w USA i tam przechowywane. Informacje te służą przede wszystkim ocenie sposobu 
korzystania z naszej strony internetowej i są wykorzystywane w raportach, w tym dotyczących aktywności na 
naszej stronie. Te informacje Google może przekazywać podmiotom trzecim, jeśli taki obowiązek istnieje na 
podstawie przepisów prawa lub jeśli podmioty trzecie przetwarzają dane na polecenie Google.  

Jeżeli nie chcesz, aby na Twoim Urządzeniu były instalowane te pliki cookies, należy odpowiednio ustawić 
oprogramowanie przeglądarki, z której korzystasz lub zakupić dodatek blokujący usługę Google Analytics w 
najpopularniejszych przeglądarkach. 

       Gravatar 

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać 
przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest 
dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy 
jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza. Certyfikat ssl dla gravatar został wydany przez 
godaddy.com 

Jakie dane otrzymujemy 

Przeglądarka internetowa przekazuje nam w celach statystycznych, marketingowych i w celu optymalizacji 
naszej strony internetowej i oferty, między innymi następujące dane: 

http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
https://sklep.maxwellandwilliams.pl/%20www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
https://sklep.maxwellandwilliams.pl/%20www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/


̶ adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu 
̶ data i godzina odwiedzin Użytkownika 
̶ rodzaj przeglądarki 
̶ typ systemu operacyjnego 

 

Na przykład kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i zostawiasz komentarz, zbieramy dane widoczne w 
formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy 
identyfikacji komputera z którego jest pisany komentarz. 

Media 

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania 
obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z 
obrazków w witrynie. 

Osadzone treści z innych witryn 

Artykuły na naszej stronie internetowej mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). 
Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio 
konkretną witrynę. 

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy 
śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z 
osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. 

Gdzie przesyłamy dane 

Komentarze gości mogą być sprawdzane i ewentualnie blokowane lub usuwane za pomocą automatycznej 
usługi wykrywania spamu, w szczególności w przypadku używania w komentarzach słów rasistowskich, 
przekleństw, itp.  
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