
Polityka Prywatności 

Look Ad Buczyk Sp. K. przykłada dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności zgodnie z 

Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Niniejsza 

polityka prywatności zawiera informacje o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.  

 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach  

i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych jest Look Ad Buczyk Sp. K. z siedzibą w 

Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501152, NIP 7792420499. 

 

Jak możesz się z nami skontaktować  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych,  

w tym również w związku z odwołaniem zgody lub wniesieniem sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem innych przysługujących 

Tobie praw, pod adresem e-mail: rodo@lookad.pl lub listownie na adres: ul. Ptasia 10, 60-319 

Poznań z dopiskiem „dane osobowe”. 

 

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności 

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 

którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 

identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych osobowych takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 

ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Administrator – oznacza Look Ad Buczyk Sp. K. 

RODO – 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. 

Nas – oznacza Look Ad Buczyk Sp. K. 
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Ty, Twoje – osoba, której dane przetwarzane są przez Look Ad Buczyk Sp. K. – Użytkownik 

Serwisu, Potencjalny Użytkownik Platformy/ Potencjalny Kupujący lub Użytkownik Platformy/ 

Kupujący lub Osoba Upoważniona przez Kupującego do odbioru w jego imieniu zamówienia. 

Platforma – Platforma Zamówieniowa B2B o charakterze zamkniętym, dostępna w domenie 

internetowej pod adresem internetowym www.bacardimartinib2b.pl  

Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna albo jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która 

zawarła albo zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. 

 

Jak pozyskaliśmy Twoje dane oraz cel i podstawy prawne ich przetwarzania 

 

Użytkownik Serwisu 

W związku z prowadzeniem przez nas Serwisu  www.bacardimartinib2b.pl Twoje dane osobowe 

mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy 

prawne: 

- Weryfikacja i udokumentowanie uprawnienia do zapoznania się z informacjami 

zamieszczonymi w Serwisie, w tym dotyczącym Produktów w postaci napojów 

alkoholowych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie w tym przypadku 

obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z postanowieniami 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, gdyż dane te stanowią udokumentowanie uprawnienia Użytkownika do zapoznania 

się z treścią Serwisu, w tym dotyczącą napojów alkoholowych oraz spełnienia wymagań prawnych 

wynikających z ww. ustawy. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednak 

ich niepodanie uniemożliwia dostęp do treści Strony Internetowej.  

- Nawiązanie kontaktu i obsługa zapytania przesłanego za pomocą udostępnionego 

formularza kontaktowego tj. udzielenie odpowiedzi lub podjęcie innych działań wynikających z 

przesłanej przez Ciebie wiadomości - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie w 

tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu obsługi 

użytkownika stron Internetowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie Twoich danych osobowych 

w tym celu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić nawiązanie kontaktu 

i obsługę zapytania.  

Jeżeli wypełniając formularz przekażesz nam dane, których nie możemy przetwarzać na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, podstawą prawną ich przetwarzania będzie 

dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać w 

dowolnym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

- Zapewnienie skutecznej i bezpiecznej komunikacji za pośrednictwem Serwisu - podstawą 

prawną przetwarzania Twoich danych będzie w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z obowiązku zapewniania integralności  i 
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poufności danych podczas komunikacji z serwerem, a także prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zwiększeniu komfortu korzystania ze 

Strony poprzez jej dostosowanie do potrzeb i oczekiwań Użytkownika. 

- Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 

będzie w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na 

potwierdzeniu wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, a także zapobiegania lub wykrywania 

oszustw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Potencjalni Użytkownicy Platformy/ Potencjalni Kupujący  

W przypadku gdy nie otrzymaliśmy Twoich danych kontaktowych bezpośrednio od Ciebie, 

pozyskaliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych takich jak: strona internetowa, social media, eventy, 

targi, wystawy, kontakt przekazany przez innego klienta. 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane 

poniżej podstawy prawne: 

- Zainicjowanie kontaktu biznesowego – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 

będzie w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na budowaniu 

bazy kontaktów biznesowych w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

- Weryfikacja i udokumentowanie uprawnienia do zapoznania się z informacjami 

dotyczącymi napojów alkoholowych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie 

w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. 

z postanowieniami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdyż dane te stanowią udokumentowanie uprawnienia 

Potencjalnego Użytkownika Platformy/ Potencjalnego Kupującego do zapoznania się z ofertą 

współpracy w związku z oferowaniem na dedykowanej Platformie napojów alkoholowych oraz 

spełnienia wymagań prawnych wynikających z ww. ustawy. Podanie danych osobowych w tym 

zakresie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przedstawienie oferty współpracy. - 

Przesyłanie informacji marketingowych i handlowych – Jeżeli wyraziłeś zgodę będziemy 

wysyłać do Ciebie informacje marketingowe i handlowe związane z ofertą naszych produktów  

i usług oraz ofertami produktów lub usług podmiotów trzecich z wykorzystaniem elektronicznych 

kanałów komunikacji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany 

adres e-mail lub numer telefonu. Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku 

dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda, którą możesz w dowolnym momencie odwołać 

kontaktując się z nami na podane wyżej dane kontaktowe lub klikając w link wiadomości e-mail 

zawierającą informacje marketingowe lub handlowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

- Marketing bezpośredni – Jeżeli wyraziłeś zgodę będziemy się z Tobą kontaktować na podany 

numer telefonu w celu przekazania informacji marketingowych związanych z ofertą naszych 

produktów i usług oraz ofertami produktów lub usług podmiotów trzecich. Podstawą 



przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda 

na przetwarzanie danych w celu marketingu wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, którą możesz  

w dowolnym momencie odwołać kontaktując się z nami na podane wyżej dane kontaktowe lub 

informując nas podczas rozmowy telefonicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

- Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 

będzie w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na 

potwierdzeniu wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, a także zapobiegania lub wykrywania 

oszustw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Użytkownicy Platformy / Kupujący 

Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe, ponieważ zdecydowałeś się założyć konto na naszej 

Platformie, zdecydowałeś się złożyć zamówienie na Platformie lub wyraziłeś zgodę na 

otrzymywanie informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail 

lub numer telefonu, lub też na kontakt telefoniczny.  

Zasady korzystania z Platformy określa Regulamin, z którym możesz się zapoznać tutaj. 

 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane 

poniżej podstawy prawne: 

- Prowadzenie Twojego konta na Platformie - podstawą przetwarzania Twoich danych będzie 

w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację 

Regulaminu Platformy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie Twoich danych osobowych w tym celu 

jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić rejestrację Konta 

na Platformie. 

- Weryfikacja i udokumentowanie uprawnienia do zapoznania się z informacjami 

zamieszczonymi na Platformie, w tym dotyczącym Produktów w postaci napojów 

alkoholowych oraz możliwości ich zakupu - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 

będzie w tym przypadku obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

w zw. z postanowieniami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdyż dane te stanowią udokumentowanie uprawnienia 

użytkownika Platformy/ Kupującego do zapoznania się z treścią Serwisu, w tym dotyczącą 

napojów alkoholowych wraz z możliwością ich zakupu oraz spełnienia wymagań prawnych 

wynikających z ww. ustawy.  

- Obsługa i realizacja Zamówienia - podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym 

wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez wypełnienie formularza Zamówienia, 

zgodnie z Regulaminem Platformy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie Twoich danych osobowych 
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w tym celu jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić 

złożenie lub realizację Zamówienia. 

- Realizacja programu lojalnościowego – jeżeli zdecydujesz się przystąpić do programu 

lojalnościowego podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z 

Administratorem poprzez wypełnienie formularza przystąpienia do programu lojalnościowego, 

zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie Twoich 

danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych może 

uniemożliwić udział w programie lojalnościowym. 

- Zapewnienie komunikacji - podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku 

będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest odpowiadanie na zapytania, 

kierowanie zapytań, jak również dbanie o jakość współpracy ze stornami zainteresowanymi  

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

- Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych - podstawą przetwarzania Twoich danych 

będzie w tym wypadku obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa księgowego  

i podatkowego związany z koniecznością wystawienia dokumentów księgowych oraz prowadzenia 

księgowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

- Rozpatrywanie reklamacji – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku 

będzie obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa określających odpowiedzialność 

za dostarczenie Produktów wadliwych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie Twoich danych 

osobowych w tym celu jest konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia Twojej reklamacji. 

- Przesyłanie aktualnych ofert Platformy - podstawą przetwarzania Twoich danych będą w tym 

wypadku działania Administratora związane z wykonaniem umowy, zgodnie z zapisami 

Regulaminu Platformy, polegające na informowaniu Kupujących o produktach i usługach 

dostępnych na Platformie na podany przy rejestracji adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Ponadto działania marketingowe mogą być prowadzone również w oparciu o newsletter, na który 

można się zapisać w ramach Platformy (art. 6 ust. 1 lit a RODO).  

- Przesyłanie informacji marketingowych i handlowych – możemy wysyłać do Ciebie 

informacje marketingowe i handlowe związane z ofertą naszych produktów i usług oraz ofertami 

produktów lub usług podmiotów trzecich z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji 

w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub numer 

telefonu. Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku dobrowolnie wyrażona 

przez Ciebie zgoda, którą możesz w dowolnym momencie odwołać kontaktując się z nami na 

podane wyżej dane kontaktowe lub klikając w link wiadomości e-mail zawierającą informacje 

marketingowe lub handlowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

- Marketing bezpośredni – możemy się z Tobą kontaktować w celu przekazania informacji 

marketingowych związanych z ofertą naszych produktów i usług oraz ofertami produktów lub 

usług podmiotów trzecich. Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku 

dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu 

wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy 



prawo telekomunikacyjne, którą możesz w dowolnym momencie odwołać kontaktując się z nami 

na podane wyżej dane kontaktowe lub informując nas podczas rozmowy telefonicznej (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

- Zapewnienie skutecznej i bezpiecznej komunikacji za pośrednictwem Platformy - 

podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie w tym przypadku obowiązek prawny 

ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z obowiązku zapewniania 

integralności  i poufności danych podczas komunikacji z serwerem, a także prawnie uzasadniony 

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zwiększeniu komfortu korzystania 

ze Strony poprzez jej dostosowanie do potrzeb i oczekiwań Użytkownika. 

- Doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania - podstawą przetwarzania Twoich danych 

będzie w tym wypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) polegający na podejmowaniu działań zmierzających do doskonalenia wewnętrznego 

systemu zarzadzania oraz świadczonych usług poprzez prowadzenie audytów wewnętrznych. 

- Prowadzenie analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie w tym 

przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz 

aktywności Użytkowników Platformy, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych 

funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

- Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 

będzie w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na 

potwierdzeniu wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, a także zapobiegania lub wykrywania 

oszustw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Osoba upoważniona przez Kupującego do odbioru w jego imieniu 

zamówienia 

Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe, ponieważ zostałeś upoważniony przez Kupującego do 

odbioru w jego imieniu Zamówienia. 

 

Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wiek będą przez nas przetwarzane w 

następujących celach w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne: 

- Wydanie Zamówienia - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie w tym 

przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na wydaniu przez Sprzedawcę 

Zamówienia w Punkcie sprzedaży upoważnionej przez Kupującego osobie (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). Dodatkowo Sprzedawca jest uprawniony i zobowiązany do weryfikacji pełnoletności, a 

także stanu trzeźwości osoby odbierającej Zamówienie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

zw. z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

- Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 

będzie w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na 



potwierdzeniu wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe w związku z realizacją łączących nas umów będą przez nas przetwarzane 

przez czas obowiązywania tych umów, a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia 

obowiązków prawnych na nas ciążących określonych w przepisach prawnych.  

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych 

interesów będą przetwarzane do czasu istnienia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu 

wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będą przez nas 

przetwarzane do czasu jej wycofania. 

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych 

Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ich integralność i 

poufność zapewniamy, że dostęp do danych mają tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez 

Administratora w minimalnym zakresie, jaki jest im niezbędny do realizacji zadań im powierzonych. 

Podejmujemy również niezbędne działania, w celu zagwarantowania stosowania odpowiednich 

środków bezpieczeństwa przez podmioty współpracujące z przy przetwarzaniu danych osobowych 

w naszym imieniu. Ponadto na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka i monitorujemy adekwatność 

stosowanych zabezpieczeń danych osobowych, w tym rozwiązań organizacyjnych i technicznych, 

do zidentyfikowanych zagrożeń i w razie konieczności wdrażamy dodatkowe środki 

bezpieczeństwa. 

 

Odbiorcy danych osobowych oraz przekazywanie danych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające nas w 

realizacji naszych usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmioty gwarantujące 

bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Mogą to być podmioty z branży IT, świadczące 

usługi administracyjne, księgowe, kadrowe, doradcze, prawne, pocztowe i kurierskie, a także inni 

kontrahenci, którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. 

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi Administrator może przekazywać dane 

osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Informujemy, że w przypadku transferu 

danych poza EOG wdrożyliśmy odpowiednie środki ochrony, takie jak standardowe klauzule 

umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony Państwa danych osobowych. 

 

Prawa przysługujące podmiotom danych 

Informujemy, iż przysługuje Tobie prawo żądania od Administratora: 

1. Dostępu do danych osobowych. 

2. Sprostowania danych osobowych. 



3. Usunięcia danych osobowych. 

4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Przeniesienia danych osobowych. 

6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 

uzasadnionego interesu Administratora danych).  

7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem (dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). 

 

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o przesłanie żądania na adres: rodo@lookad.pl 

 

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Pliki cookies 

Nasza Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i 

zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, bądź innym urządzeniu Użytkownika przeznaczone 

są do ułatwienia korzystania z serwisu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym 

Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Look Ad Buczyk Sp. 

K.   

Nasza Platforma wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji 

Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie 

komputera, telefonu, tableta lub innego urządzenia Użytkownika w czasie kolejnej wizyty na stronie 

www i mają jedynie ułatwiać korzystanie z niej w tym: 

⎯ dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, 

przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami 

wyświetlić stronę; 

⎯ przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, 

analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu 

serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; 

⎯ możliwości logowania do Platformy; 

⎯ utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Platformy, 

⎯ weryfikacji pełnoletności użytkownika Serwisu; 

⎯ służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w 

zakresie uwierzytelniania w ramach Strony.   

W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

mailto:rodo@lookad.pl


⎯ sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

⎯ stałe (persistent cookies) – są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym 

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 

usunięcia przez Użytkownika; 

• niezbędne pliki cookies – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na stronie www, 

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach strony www. Mogą służyć do zapewnienia bezpieczeństwa, 

np. wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania. 

• funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie 

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, 

wyglądu strony internetowej itp.; 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. 

Użytkownicy strony www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 

cookies. 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 w urządzeniu Użytkownika strony www. Szczegółowe 

informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki 

internetowej. 

Look Ad Buczyk Sp. K. informuje, iż wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na 

niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie internetowym. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www mogą być również 

wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony www partnerów. 

 

Postanowienia końcowe 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez 

odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad 

bezpieczeństwa i prywatności podmiotów danych. 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28.04.2021r. 


