Polityka Prywatności
§.1 Postanowienia Ogólne
1.Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest firma Anglorus Elżbieta Łukaszuk z siedzibą w Zawierciu 42-400, ul. Przechodnia 14 A,NIP:
6492263138, REGON: 366141599 (zwana dalej Administratorem). Ochrona danych odbywa się
zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.langrus.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
3.Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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.
4.Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
§.2 Gromadzone dane i podstawa prawna przetwarzania
1.Administrator gromadzi dane osobowe przekazywane mu bezpośrednio przez
Użytkowników za pomocą formularzy online na podstawie dobrowolnie wyrażonej
przez użytkownika zgody. Przekazywanie danych jest zawsze dobrowolne, jednak jest również
niezbędne do podjęcia przez Administratora akcji, do której formularz został stworzony.
2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu
organizacji usług świadczonych przez Administratora. Administrator gwarantuje poufność
wszystkich danych i nie udostępnia ich podmiotom trzecim.
3. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych
następującym podmiotom:
–ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: Częstochowa (42-200), Dąbrowskiego 7, KRS: 0000414281,
NIP: 9492191021 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz przetwarzania ich
na potrzeby organizacji usług świadczonych przez Administratora.
§.3 Pliki Cookies
1.Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw.
cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też
innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez
systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
2.Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które
postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było
korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki
zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można
zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak
odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściejwyświetlają.
Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki





cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i
zwiększać komfort przeglądania stron;
tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki
sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową,
jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki
temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji
użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy
narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania
witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi
powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści
w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
korzystanie z funkcji społecznościowych na stronie internetowej posiadamy tzw.pixel
Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas
korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies
dostarczanych przez Facebooka.

3.Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany - bez
dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować
Pana/Pani tożsamości.
4.Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w
Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie
cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony
internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować
automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu
cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
·Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak
w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować
dość poważne trudności w korzystaniu ze strony
internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie,
dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności,
ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
§.4 Cele przetwarzania
1.Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług.
2.Administrator przetwarza dane osobowe Urzytkowników, aby odpowiedzieć na pytania lub
skontaktować się z Urzytkownikiem, który zainicjował kontakt. Urzytkownik może skontaktować się
z Administratorem poprzez:
 umieszczenie komentarza pod dowolnym wpisem na blogu - dane takie jak adres e-mail,
nazwa użytkownika lub adres IP zapisane są w bazie systemu WordPress i są w niej
przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga.
 wysłanie maila bezpośrednio do Administratora (kontakt@langrus.pl) – korzystając z tej
metody i jednocześnie inicjując kontakt z Administratorem, Użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych (adres e-mail).
 skorzystanie z fanpage Strony na portalu facebook.com, na którym obowiązuje polityka
prywatności portalu Facebook.
§.6 Okres przechowywania danych
Dane osobowe użytkowników przekazywane za pomocą formularzy online będą przechowywane
przez administratora do chwili wycofania zgody przez użytkownika.
§.7Prawo wycofania zgody
1.Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może
Pan/Pani tę zgodę cofnąć - wedle własnego uznania.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym
celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Administratora
na adres kontakt@langrus.pl
2.Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej
cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.
Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej
odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
§.8 Uprawnienia podmiotów danych
1.Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych;
 sprostowania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 przenoszenia danych osobowych.
2.Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy
się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
§.9Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§.10Postanowienia końcowe
1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z
zakresu ochrony danych osobowych.
2.Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28.12.2018

