
Polityka prywatności 
 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie trener-
personalny.szczecin.pl oraz w formularzu kontaktowym na stronie 
jest  Małgorzata Paluszyńska prowadząca działalność pod numerem 
NIP 9551541765. 

Jeśli masz pytania w sprawie sposobu przetwarzania oraz ochrony 
Twoich danych i nie znajdziesz na nie odpowiedzi w dalszej treści 
Polityki prywatności widocznej na tej stronie, zapraszam do kontaktu 
osobistego pod adresem info@trener-personalny.szczecin.pl 

Rodzaj gromadzonych informacji oraz ich 
wykorzystanie 

Strona trener-personalny.szczecin.pl zbiera dane osobowe osób 
odwiedzających stronę główną, wpisy blogowe oraz wszelkie 
istniejące podstrony. Możesz wybrać, czy zgadzasz się 
na gromadzenie wszystkich lub wybranych danych osobowych, 
czy też nie. 

Danymi tymi mogą być: pliki cookies dotyczące aktywności 
użytkownika po kliknięciu w link afiliacyjny umieszczony na stronie, 
adresy emailowe, dane o aktywności użytkownika na stronie poprzez 
system Google Analytics, dane umożliwiające wykonywanie 
profilowania i dostarczenia personalizowanych reklam poprzez 
piksel Facebooka. 

 



Adres email oraz imię 

Adres emailowy oraz imię są przetwarzane wyłącznie w przypadku 
podania ich przez Użytkownika w osobnym formularzu kontaktowym 
wyświetlanym w wybranych miejscach na stronie po zaznaczeniu 
zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych 
i potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Dane takie jak adres email oraz imię wykorzystywane są w celu 
wysyłania wiadomości emailowych promujących treści oraz produkty 
i usługi dostępne na stronie internetowej  
trener- personalny.szczecin.pl oraz w celu kontaktu z klientem. 

W każdej chwili masz prawo zrezygnować z dalszego 
wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych, co wiąże się 
z zaprzestaniem otrzymywania wiadomości emailowych. Rezygnacji 
możesz dokonać poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na adres 
info@trener-personalny.szczecin.pl z prośbą o zmianę lub usunięcie 
Twoich danych z bazy. 

 

Google Analytics 

Dane o aktywności w systemie Google Analitycs, takie jak długość 
czasu spędzonego w witrynie, adresy odwiedzonych stron, strona 
wejścia oraz strona wyjścia są zbierane bez przypisania ani 
do adresu emailowego ani do żadnego z profilu w serwisach 
społecznościowych. 

Gromadzenie informacji na temat aktywności użytkownika w postaci 
czasu przebywania na stronie, ilości odwiedzonych podstron, 



adresów URL odwiedzonych podstron. Dane gromadzone są 
z zapisaniem informacji o rodzaju używanego urządzenia, 
przeglądarce internetowej, lokalizacji w postaci kraju i miasta 
oraz dostawcy Internetu. 

Dzięki możliwości gromadzenia tych informacji mogę 
przeanalizować, które z tworzonych treści cieszą się największym 
zainteresowaniem i jakiego rodzaju materiałów przygotowywać 
w przyszłości więcej. Zdobywam również informacje na temat 
statystycznego profilu Czytelnika. Dane te w formie zbiorczego 
raportu generowanego przez Google Analytics są udostępniane 
podmiotom zainteresowanym nawiązaniem współpracy komercyjnej 
na stronie. Za bezpieczeństwo przechowywania tych danych 
odpowiada firma Google. 

Facebook Pixel 

Piksel Facebooka zapisujące informacje na temat aktywności 
na stronach internetowych osoby zalogowanej na tej samej 
przeglądarce do serwisu Facebook. 

Pixel Facebooka w momencie przeglądania stron internetowych 
w czasie zalogowania na swój profil w serwisie Facebook gromadzi 
informacje, o tym, jakie kategorie stron, produktów, tematyczne 
interesują daną osobę. Następnie dane te wykorzystywane są 
do tworzenia grup odbiorców zainteresowanych konkretną 
tematyką. Grupy odbiorców widnieją w systemie do tworzenia 
reklam wyświetlających się w serwisie Facebook. Reklamodawcy 
mogą wykorzystać określoną grupę odbiorców kierując do nich 
spersonalizowane reklamy. Serwis Facebook nie udostępnia 
konkretnych danych pojedynczych osób reklamodawcom. Dane 



udostępniane są jedynie jako informacje o konkretnej grupie 
dokonującej określonych aktywności. Za bezpieczeństwo 
przechowywania tych danych odpowiada firma Facebook. 

Pliki cookies zewnętrznych stron 

Strona trener-personalny.szczecin.pl gromadzi również pliki cookies 
umożliwiające śledzenie aktywności użytkownika. 

Pliki cookies są również gromadzone przez serwisy Facebook, 
YouTube, BlogLovin, Disqus, Twitter, Instagram,  Dzięki gromadzeniu 
tych danych użytkownik może korzystać na stronie trener-
personalny.szczecin.pl z funkcji umożliwiających pozostawanie 
zalogowanym do wyżej wymienionych systemów i korzystanie 
z udostępnianych przez te serwisy opcji, takich jak m.in. rozróżnianie, 
czy dana osoba polubiła określony FanPage w serwisie Facebook, 
subskrybuje kanał na Youtube, profil na BlogLovin oraz Instagram, 
udostępnianie treści poprzez opcje „Udostępnij” serwisu Facebook, 
„Tweet” serwisu Twitter, „Follow” serwisu BlogLovin oraz „Obserwuj” 
serwisu Instagram. 

Sposób zabezpieczenia gromadzonych informacji 

Wszystkie gromadzone, przechowywane oraz przekazywane dalej 
dane chronione są protokołem SSL. 

Strona trener-personalny.szczecin.pl oraz podmioty trzecie biorące 
udział w dalszym przetwarzaniu danych spełniają wymogi 
bezpieczeństwa oraz nałożone przez regulacje prawne związane 
z rozporządzeniem 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 (zwane „RODO”). 

Jak zmienić udzielone zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w postaci 

Jeśli chcesz zmienić lub wycofać udzielonych wcześniej na stronie 
trener-personalny.szczecin.pl zgód na przetwarzanie wybranych lub 
wszystkich danych osobowych musisz wyczyścić w przeglądarce, 
w której udzieliłeś wcześniejszych zgód, pliki cookies. Instrukcje 
na temat tego, jak to zrobić w Twojej konkretnej przeglądarce 
znajdziesz w dziale „Pomoc” w ustawieniach wybranej przeglądarki. 


