
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejszy dokument pod nazwą „Polityka prywatności” ma na celu ochronę danych osób 

korzystających ze strony www.hyggemokotow.pl  

Strona www.hyggemokotow.pl jest prowadzona przez Spółkę Dynamic Development 2 sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul Bobrowieckiej 1B.  

Prywatność naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Zachęcamy do zapoznania się z 

niniejszą Polityką prywatności, dzięki czemu dowiecie się Państwo:  

1. jakie rodzaje informacji pozyskujemy i jakimi sposobami,  

2. do czego przeznaczymy lub wykorzystamy pozyskane informacje,  

3. o prawie wglądu do pozyskanych informacji, ich modyfikacji oraz usunięcia.  

Administrator Danych  

Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.hyggemokotow.pl 

Dynamic Development 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Bobrowieckiej 1B. (dalej zwanym 

Administratorem) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ustawa o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).  

Masz prawo skontaktować się z nami poprzez:  

• formularz kontaktowy udostępniony na stronie www.dynamicdevelopment.pl  

• telefonicznie: + 48 576 786 666  

Oświadczamy, że:  

• dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 

ze zm.).  

• dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności 

zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla 

oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu 

niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do 

określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz 

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż 

jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  

Rodzaje pozyskiwanych informacji  

Dane zebrane od Państwa są wykorzystywane jedynie na cele określone w niniejszej Polityce 

Prywatności lub wskazane użytkownikowi bezpośrednio przed pozyskaniem tych danych, w tym w 

szczególności na cele funkcji konkretnego formularza. Zbieramy takie dane, jak imię i adres e-mail. 

 Informacje pozyskujemy poprzez:  

1. dobrowolne ich wprowadzanie przez użytkownika w formularzach,  

2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies,  

3. gromadzenie logów serwera WWW.  
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ad 1.  

Chronimy dane naszych użytkowników, które są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby 

korzystania ze strony  www.hyggemokotow.pl. Nie udostępniamy żadnym osobom trzecim 

jakichkolwiek danych zebranych za pomocą strony  www.hyggemokotow.pl. Do danych osobowych 

przekazywanych poprzez formularze udostępniane na stronie  www.hyggemokotow.pl zaliczają się 

przede wszystkim: imię i adres email.  

ad 2.  

Aby dostarczać usługi na możliwie najwyższym poziomie oraz dostosowywać treści do 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników korzystamy z tzw. ciasteczek (cookies) oraz 

logów systemowych.  

ad 3. 

Logi serwera WWW mogą zawierać informacje o parametrach technicznych połączenia i 

odwiedzanych podstronach. Informacje techniczne to przede wszystkim: czas zapytania HTTP, adres 

IP użytkownika, błędy http, adres strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), 

informacja o użytej przeglądarce internetowej. Informacje te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb 

bezpieczeństwa oraz statystyki odwiedzin.  

Przeznaczenie pozyskiwanych informacji  

Dane podawane przez Państwa na stronie  www.hyggemokotow.pl są wykorzystywane jedynie w 

następujących celach:  

1. świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem serwisu,  

2. do obsługi przesłanego zapytania w związku z świadczeniem na Twoją rzecz czynności.  

Podstawy prawne 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

• konieczność realizacji umowy, której Jesteś stroną lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej 

zawarciem. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych poprzez formularz kontaktowy, 

udostępniony na naszej stronie www. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne 

do realizacji na Twoje żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania np. jeśli 

nie podasz nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na przysłane zapytanie.  

• Twoja zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych, w określonym celu np. marketing,  

• konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów Administratora Danych, które wyrażone są 

poprzez: - zarządzanie stroną www, - dostosowaniem jej zawartości do Twoich potrzeb i oczekiwań, - 

zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w cyberprzestrzeni.  

Odbiorcy danych  

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Dynamic 

Development 2 sp.  z o. o., jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:  

• Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę  

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Dynamic Development, jeśli 

użytkownik wyrazi na to zgodę.  
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• Odbiorcą jest Administrator strony  

W naszym imieniu stroną www zarządza administrator domeny (obecnie Dynamic Development 2 sp.  

z o. o.). Wówczas określony administrator oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną 

mają dostęp do Twoich danych zebranych przez stronę www (takich jak: imię i adres e-mail).  

• Istnieją przyczyny prawne  

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Dynamic Development, jeśli w 

dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest 

uzasadnione w związku z:  

− dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych 

lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,  

− egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem 

potencjalnych naruszeń,  

− wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów 

dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych, 

− ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony 

www.dynamicdevelopment.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony 

przez przepisy prawa.  

Prawa Użytkownika  

Warto abyś wiedział, jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:  

• W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje 

zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej 

zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego 

dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  

• Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych 

osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora 

zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym 

samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawa do bycia zapomnianym.  

• Masz prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to możesz 

zrealizować osobiście w siedzibie Dynamic Development, poprzez formularz kontaktowy lub 

kontaktując się z Dynamic Development.  

• Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście w 

siedzibie Dynamic Development 2 sp. z o.o. lub poprzez formularz kontaktowy. Informujemy, 

że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, 

co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez 

Administratora w określonym celu.  

• Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować 

osobiście w siedzibie Dynamic Development lub poprzez formularz kontaktowy. 

Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w 

sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.  

• Dodatkowo masz prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na 

rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania 

Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.  



Bezpieczeństwo  

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, 

nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w 

posiadaniu Dynamic Development. W szczególności:  

• stosujemy szyfrowanie SSL,  

• kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym 

fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,  

• dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i 

przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby. 

Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku 

niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem 

współpracy. 


