
Polityka prywatności 

Informacje ogólne 

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie internetowym Park Miliona 
Świateł, działającym w domenach h>ps://parkmilionaswiatel.pl (dalej „Serwis internetowy”). 

Administratorem Serwisu internetowego oraz administratorem Państwa danych osobowych 
jest MULTIDEKOR spółka akcyjna z siedzibą w Piastowie przy ul. Stanisława Noakowskiego 4, 
05-820 Piastów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921749, NIP 
5342487835, zwany dalej „Administratorem”. 

W wszelkich sprawach dotyczących Serwisu internetowego mogą Państwo kontaktować się z 
Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 
newsle>er@parkmilionaswiatel.pl  lub poczty tradycyjnej pod adresem: Mulfdekor S.A., ul. 
Stanisława Noakowskiego 4, 05-820 Piastów. 

„RODO” w niniejszym dokumencie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dane osobowe 

Gdy kontaktują się Państwo z nami, zapisują się do newsle>era przekazują nam Państwo 
dane osobowe. 

W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
przekazują nam Państwo swój adres poczty elektronicznej, a w treści wiadomości mogą 
zostać zawarte przez Państwa także inne dane osobowe. W tym przypadku podstawą prawną 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z 
nami kontaktu oraz niezbędność do wykonania umowy usługi komunikacji, jak też 
uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Serwisu 
internetowego (art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane są 
wyłącznie w celu obsługi zapytania skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. 

W przypadku, gdy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie subskrypcji biuletynu 
informacyjnego (newsle>era), przekazują nam Państwo swój adres poczty elektronicznej. W 
tym przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa 
zgoda wynikająca z woli otrzymywania newsle>era (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa dane 
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi newsle>era. 
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Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania serwisu oraz przez 
czas określony w obowiązujących przepisach prawa, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
przez stronę trzecią, tj. do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z tytułu 
korzystania z usług Serwisu internetowego. W każdej chwili mogą Państwo podjąć decyzję o 
usunięciu z listy subskrybentów, co skutkować będzie również usunięciem Państwa danych 
osobowych z bazy. 

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w 
celu pełnego korzystania z Serwisu internetowego. 

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu 
przekazanych, a dotyczących Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i 
stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i 
organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza 
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i 
zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z 
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są: 

– Administrator; 

– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, takie jak sądy lub 
organy administracji publicznej oraz organy państwowe; 

– podmioty będące podwykonawcami Administratora, takie jak dostawcy usług 
informatycznych: firmy hosfngowe, usługodawcy obsługujący wysyłkę newsle>erów oraz 
inne podmioty, bez których Serwis internetowy nie może w pełni funkcjonować. 

Prawa Użytkownika 

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. 
W związku z przetwarzaniem tych danych osobowych, Użytkownikom przysługuje: 

1. prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, a 
także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej; 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych; 

4. prawo do przenoszenia swoich danych; 



5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli 
uprzednio wyrażona została taka zgoda; 

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (szczegóły pod adresem h>ps://uodo.gov.pl/pl/83/155) lub innego właściwego 
organu. 

Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 7 
ust. 3 oraz art. 15-21 RODO. 

Pliki „cookies” 

Serwis internetowy wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są 
zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem z Serwisu 
internetowego. Stosowanie „cookies” ma na celu optymalizację działania Serwisu 
internetowego. Podczas korzystania z Serwisu internetowego wyświetlana jest informacja na 
temat stosowania plików „cookies”. Zaakceptowanie i zamknięcie jej jest równoznaczne z 
tym, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą 
Polityką prywatności. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików „cookies” i 
wykorzystywanie ich przez Administratora oraz podmioty trzecie wskazane w niniejszej 
Polityce prywatności, prosimy o odpowiednie skonfigurowanie ustawień używanej 
przeglądarki internetowej.  Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików „cookies” może 
wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu internetowego i powodować trudności w 
korzystaniu z niego. 

Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”: 

a) „cookies” sesyjne: są one przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i 
pozostają tam do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki. Zapisane informacje są 
wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Mechanizm 
„cookies” sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 
informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika. 

b) „cookies” trwałe: są one przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i 
pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie danej sesji przeglądarki lub 
wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia końcowego Użytkownika. 
Mechanizm „cookies” trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych 
ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 

Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu: 

– zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego, w szczególności w celu 
konfiguracji Serwisu internetowego, weryfikacji i rozwoju swojej oferty, tworzenia statystyk 
(„cookies” własne), 

– popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą następujących serwisów 
społecznościowych: Facebook.com, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twi>er („cookies” 



zewnętrzne); Serwis internetowy jest wyposażony w mechanizm pozwalający na 
udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, 

– zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi 
analitycznych Google Analyfcs („cookies” zewnętrzne), zapewnianych przez Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; działania te są realizowane w 
oparciu o uzasadniony interes Administratora, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie 
w celu optymalizacji Serwisu internetowego (podstawą prawną przetwarzania danych w tym 
zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO); szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach 
Google Analyfcs są dostępne pod adresem www: h>ps://support.google.com/analyfcs/
answer/6004245. 

W każdym przypadku Administrator zapisuje informacje o parametrach połączenia 
internetowego Użytkownika, w szczególności adresie IP Użytkownika, jak również ogólne 
informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te są 
przetwarzane w celach technicznych związanych z administracją serwerami Administratora, 
statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa, jak również markefngu usług własnych 
Administratora, co jest uzasadnionym interesem Administratora (podstawą prawną 
przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a dane te będą 
przetwarzane przez Administratora przez czas funkcjonowania bloga albo do czasu zaistnienia 
podstaw do usunięcia tych danych). 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 
„cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” 
do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 
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 na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach 
poszczególnych przeglądarek internetowych. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki 
„cookies”, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.


