
Polityka prywatności – Status prawny psa w Polsce  
 Definicje 

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.statusprawnypsawpolsce.com, 
obejmująca stronę główną i wszystkie jej podstrony; 
Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis. 
Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej polityki prywatności. 
Ogólne zasady 
1. Serwis nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych swoich użytkowników. 
2. W momencie rejestracji w serwisie (blog) użytkownik dobrowolnie podaje swoje imię i login, nick, 

adres e-mail. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu. 
Dane te są wykorzystywane w celach: 
 kontaktu z administratorem; 
 dokonywania analiz statystycznych. 

3. Serwis nie prowadzi newslettera ani konkursów. 
4. Ujawnienie danych użytkownika może nastąpić: 

 na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa, 

 w celu ochrony praw przysługujących serwisowi. 
5. Formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie jest wykorzystywany w celu kontaktu z 

administratorem.  
6. Nie ma możliwości dodawania komentarzy w blogu z uwagi na ochronę danych osobowych. 

 Kwestie techniczne 
7. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i 

inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych. 
8. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics (źródło wejścia na 

stronę, treści zapytań wpisywanych w wyszukiwarkach, przebieg nawigacji itp.) Dane te 
wykorzystywane są w celach statystycznych. 

9. Serwis stosuje mechanizm „cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane 
przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych 
niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, 
informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta 
użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. 
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku 
komputera. Narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań 
użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia 
bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił 
na bieżącą stronę internetową. 
 Postanowienia końcowe 

10. Użytkownik ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych poprzez: 

 Usunięcie swoich danych z rejestracji; 

 zalogowanie się na swoje konto w serwisie – w przypadku chęci edycji danych konta w 
serwisie; 

 skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie – w przypadku chęci 
usunięcia konta z serwisu, wglądu.  

11. Polityka prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. Użytkowników obowiązuje aktualna 
wersja od momentu jej publikacji w serwisie. 

 

http://www.status/

