
 

 
 
  

 
 
 

Polityka Prywatności 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Polityka Prywatności, została stworzona by poinformować osoby korzystające za pośrednictwem 
portalu reachablogger.pl z usług spółki BPR Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie (03-254), 
ul. Turmoncka 22/1101, NIP 5242082228 w jaki sposób oraz w jakim celu ich dane osobowe się 
przetwarza.  

2. BPR Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie (03-254), ul. Turmoncka 22/1101, NIP 5242082228 
jest administratorem danych osobowych. 

3. Wszelkie zebrane od Państwa, przez naszą firmę, dane osobowe są przechowywane zgodnie z 
najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Użytkownik wyraża zgodę na zbycie lub udostępnienie 
jego danych osobowych podmiotowi, który wejdzie w prawa Usługodawcy, tj. BPR Robert 
Sosnowski z siedzibą w Warszawie (03-254), ul. Turmoncka 22/1101. 

4. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 
z dnia 29 sierpnia 1997 r.) każdy Użytkownik ma prawo zapoznać się ze zgromadzonymi swoimi 
danymi osobowymi. Ma także prawo do ich modyfikacji, a także ma prawo żądania ich  usunięcia.  

5. Zebrane Dane Osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji świadczonej usługi. 
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której Użytkownik oświadczył, że chce otrzymywać 
informacje handlowe, reklamowe lub marketingowe. Wówczas dane te będą wykorzystywane w 
celu ich wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. BPR Robert Sosnowski może także zbierać, za Państwa zgodą dane służące do analizy zachowań 
Użytkowników w Serwisie, takich jak na przykład informacje o ilości odsłon poszczególnych 
informacji w Serwisie.  

7. BPR Robert Sosnowski w celach technicznych może także wykorzystać adresy IP Użytkowników, 
które zostały utrwalone w trakcie wizyty w Serwisie, a które pomagają w administracji serwerami. 
Adresy IP służą także do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak 
na przykład obszar, z którego zostało nawiązane połączenie. 

8. Wszelkie dane osobowe, które zostały przez nas przetworzone zostają zachowane w tajemnicy.  
9. Okazjonalnie BPR Robert Sosnowski w ramach prowadzonego przez siebie serwisu może 

organizować konkursy lub promocje, co wiąże się z konieczność wykorzystania Państwa danych 
kontaktowych, którzy brali lub będą chcieli wziąć udział w tych zdarzeniach. Dane osobowe 
zebrane na ten cel będą przetwarzane tylko w związku z realizacją tego zdarzenia.  

10. Mogą Państwa w każdym czasie anulować otrzymywanie informacji handlowej, reklamowej lub 
marketingowej. 

11. BPR Robert Sosnowski może odmówić usunięcia Państwa danych osobowych jeżeli nie zostały 
uregulowane wszystkie ciążące należności lub innych zobowiązania w związku z korzystaniem z 
usług Serwisu lub zostały naruszone istotne postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług lub 
przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia 
zakresu odpowiedzialności Użytkownika. 

12. Polityka Prywatności jest załącznikiem do Regulaminu Świadczenia Usługi  przez BPR Robert 
Sosnowski w ramach serwisu www.reachablogger.pl, jest udostępniona na stronie internetowej 
reachablogger.pl/politykaprywatnosci.pdf, a także przesyła się ją każdemu Użytkownikowi na jego 
życzenie.  

 
 
 



 

 
 
  

 
 

§ 2 
Zmiana danych 

1. W sytuacji w której Państwa dane osobowe ulegają zmianie koniecznym jest ich aktualizacja także 
w Serwisie. W tym celu należy skontaktować się z BPR Robert Sosnowski drogą elektroniczną na 
adres e-mail: bok@reachablogger.pl. 

2. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu. 
 

§ 3 
Wykorzystywanie plików Cookies 

1. Serwis reachablogger.pl wykorzystuje pliki Cookies, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie 
rodzaju przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają. 

2. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych i nie można na ich podstawie zidentyfikować 
Użytkownika, a służą do celów statystycznych oraz w celu ulepszenia Serwisu. 

3. Pliki Cookies można usunąć z urządzenia z którego Państwo korzystają za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają, a także wyłączyć możliwość ich zapisu. 
Sposób w jaki sposób można to zrobić jest opisany na oficjalnych stronach dostawców 
przeglądarek internetowych. 

4. Dla najbardziej popularnych przeglądarek podajemy odpowiednie linki. 
 

a. Internet 
Explorer 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-
in-internet-explorer-9 

b. Mozilla 
Firefox 

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka  

c. Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html  

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

 
§ 4 

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych  
Dane Osobowe Użytkowników zebrane przez BPR Robert Sosnowski są przechowywane na 
zabezpieczonych przed nieuprawnionym i nieautoryzowanym użyciem serwerach, zgodnie z 
wymogami prawnymi. 
 
 § 5  

Zmiany w polityce prywatności 
BPR Robert Sosnowski zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdym czasie. 
Następuje to poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej wraz z dniem od którego 
obowiązuje. 

 
§6 

Kontakt 
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub sposobu przetwarzania zebranych 
Danych Osobowych, prosimy o kontakt pisząc na adresu e-mail: bok@reachablogger.pl. 
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