
Polityka prywatności 
Dzień Dobry! 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego 

poniżej znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies 

w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.celebruj.pl. 

 
POLITYKA COOKIES 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie – małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Twoim 

komputerze, aby pomóc witrynie poprawić komfort użytkowania. Zasadniczo pliki cookie są 

używane w celu zachowania preferencji użytkownika, dostarczają zanonimizowanych danych. Pliki 

cookie strony Celebruj.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. 

Pliki cookie znacznie ułatwiają przeglądanie stron. Możesz je jednak wyłączyć na tej stronie 

i na innych. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie należy użyć przeglądarki 

internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można 

zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Można również 

przejrzeć stronę o ciasteczkach, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych 

przeglądarek. 

 

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie 

to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby 

odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. 

Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Celebruj.pl. 

 

Facebook – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie 

to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii 

marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej Celebruj.pl 

oraz dopasowaniu reklam na Facebooku. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej 

pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Katarzyna Supa. Pliki cookies mogą być 

także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane 

przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook. 

https://www.celebruj.pl/
https://aboutcookies.org/


Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Logi 

Korzystanie z bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde 

zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas 

serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz.  

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał 

pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami 

upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Komentarze 

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu 

komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy 

wykrywaniu spamu. 

Jeśli dodasz na blogu komentarz do artykułu  – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach 

marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w celach zarządzania 

komentarzami oraz ich moderowania. 

Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. 

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może 

zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi 

Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny 

publicznie w kontekście twojego komentarza. 

 

Formularz kontaktowy 

Jeśli wyślesz do mnie wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie zostaną 

wykorzystane, aby zapisać Cię na newsletter, ale mogą być wykorzystywane w celach 

marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na Twojego e-maila. Dane 

te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w celach zarządzania pocztą oraz wysłania 

odpowiedzi e-mailowej na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. 

 

Dobrowolność podania danych 

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej 

https://automattic.com/privacy


chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich 

usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-

mail: kontakt@celebruj.pl 

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Supa, w razie wątpliwości związanych z polityką 

prywatności, możesz skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres: e-mail: kontakt@celebruj.pl 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych 

firmie LH.pl Sp. z o.o.,  ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517 

oraz REGON: 302693647 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. 

Jako administrator danych osobowych nie przekazuję, nie sprzedaję i nie użyczam zgromadzonych 

danych osobowych innym instytucjom lub osobom. Dane mogą być przekazane innym osobom lub 

instytucjom, prokuratury, policji w wyniku postanowienia sądu lub innego uprawnionego organu 

Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie działań. 
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