
Polityka prywatności strony www.barczentewicz.pl

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników 
w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.barczentewicz.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu oraz 
właścicielem Serwisu  jest Wojciech Barczentewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Winni-
ca Kamil Barczentewicz” Wojciech Barczentewicz pod adresem Dobre 95, 24-313 Wilków, NIP: 712 00 57 
934 REGON: 060287638 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, adres email: winnica@barczentewicz.pl.

3. Wszelkie dane są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i chronione przy zastosowaniu odpowied-
nich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji na poziomie odpowiednim do 
obowiązującego prawa, w tym:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (RODO);

2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, jednak bez ich podania może nie być 
możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zamówienia 
newslettera). 

2. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza newsletter, oraz zapytania dotyczącego 
wycieczki po winnicy takie jak, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

3. Dane osobowe są gromadzone w celu:

1) wysyłania powiadomień e-mail, o które nas prosiłeś,

2) wysyłania naszego newslettera e-mail, odpowiedzi na przesłany formularz wycieczki, jeśli o to 
poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);

3) przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na 
to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym 
momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);

4) zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie w związku z naszą witryną. 

4. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach 
Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do zarządzania Serwisem.

6. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane 
są w okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania (np. wycieczka po winnicy) oraz przez okres 
prenumeraty newslettera.

7. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest (zgoda Użytkownika) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.



III. Udostępnienie danych osobowych.

Dane osobowe bez wyraźnej zgody Użytkownika nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim, które 
mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie 
danych osobowych uprawnionym organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w 
ramach obowiązujących przepisów prawa.

IV. Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

1) dostępu do danych;

2) sprostowania danych;

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

5) przeniesienia danych;

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl);

V.  Wykorzystanie plików cookies.

1. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików 
Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w 
urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

1) ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania - pliki cookies rozpoznają 
urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidu-
alnych potrzeb;

2) tworzenia anonimowych statystyki serwisu - dzięki temu lepiej poznajemy oczekiwania naszych 
użytkowników i rozwijamy serwis tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji; 

3) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użyt-
kownika.

3. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzysty-
wane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustaw-
ień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, 
aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokona-
nia zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki 
internetowej.

4. Używamy cookies google-analytics.com, które służą do prowadzenia statystyk dla Serwisu. Dokładny 
sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: www.google.com/an-
alytics/learn/privacy.

VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika uzależnione jest od jego decyzji. Jeśli użytkownik 



nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie 
obsługi plików cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

2. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację 
ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

1) w przeglądarce Internet Explorer

2) w przeglądarce Microsoft Edge

3) w przeglądarce Mozilla Firefox

4) w przeglądarce Chrome

5) w przeglądarce Opera

6) w przeglądarce Safari.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyśl-
nie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu 
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików 
Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten 
temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

VII. Postanowienia końcowe

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administrato-
ra w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i 
informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na 
stronie Serwisu. 


