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Na potrzeby naszego Serwisu posługujemy się plikami Cookies i przetwarzamy dane osobowe. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej zapoznaj się z polityką prywatności. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Logując się i przeglądając Serwis Agronetwork przyjmujesz na swoje urządzenie pliki 

tymczasowe i stałe, które służą m.in. do korzystania ze stron internetowych. Pliki te nazywamy 

umownie Cookies (czyli ciasteczka).   

 

1) Zamieszczenie na Twoim urządzeniu plików Cookies pomaga nam: 

- utrzymywać sesje po zalogowaniu. Oznacza to, że przeglądając zawartość Serwisu 

nie musisz ponownie logować się przy przechodzeniu do kolejnych informacji. 

- dostosować wyświetloną treść do urządzenia z którego korzystasz. Oznacza to, że 

możesz korzystać z Serwisu Agronetwork za pomocą komputera, tabletu i innych 

urządzeń mobilnych, a Serwis wygląda i służy Ci tak samo na każdym z tych urządzeń. 

- tworzyć anonimowe statystyki sposobu korzystania przez logujących się 

Użytkowników ze stron internetowych 

- współpracować z innymi serwisami, np. naszych reklamodawców czy partnerów 

2) Niektóre Cookies pozostają na Twoim urządzeniu tylko tak długo jak jesteś 

zalogowany w serwisie, inne pozostają na nim przez określony z góry czas, albo do 

momentu kiedy je usuniesz. 

3)  Przeglądarka stron internetowych z której korzystasz może automatycznie 

dopuszczać przechowywanie Cookies w twoim urządzeniu. Możesz zmienić 

ustawienia przeglądarki i zablokować domyślne przechowywanie Cookies, albo 

zażądać powiadamiania Cię o każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu 

Cookies. Pamiętaj, że zmiana ustawień odnośnie Cookies w przeglądarce może mieć 

wpływ na dostępność pewnych funkcjonalności Serwisu. 

 

2. Logując się w Serwisie Agronetwork podajesz nam swoje dane osobowe i wyrażasz zgodę na 

ich przetwarzanie. W związku z tym posiadasz pewne prawa o których powinieneś zostać 
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poinformowany.  

 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Serwisu Agronetwork 

jest Eliza Graff prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Cookies Media Eliza 

Graff, z siedzibą w Markach, przy ul. Elektryków 16/6, kod pocztowy 05-270, NIP: 

9661579970, adres e-mail: biuro@agronetwork.pl (zwana dalej Administratorem). 

 

2) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o 

ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie 

następuje: 

a) w celu realizacji przepisów prawa,   

b) w celu realizacji umowy, 

c) na potrzeby działań promocyjnych, reklamowych i handlowych Administratora.  

 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 

3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu 

działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 lit. b 

i c) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to 

niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

Administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Użytkownika Strony. 

4) Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:  

a) organom państwowym na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

b) partnerom biznesowym Administratora, zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika. 

c) innym osobom trzecim – jedynie w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa; 

 

5) Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz wprowadzonych przez nich jak I 

uzyskanych przy poszczególnych sposobach rejestracji danych może dotyczyć ich: 

a) imion,  

b) nazwisk,  

c) płci, 
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d) adresów e-mail 

 

6) Dane osobowe zbierane są przez Administratora w celu umożliwienia kontaktu z 

Użytkownikiem zainteresowanym podjęciem współpracy. Dane te mogą ponadto służyć 

do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez przepisy prawne warunki. 

 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia 

skontaktowanie się z użytkownikiem, w celu potencjalnej współpracy.  

 

 

8) Administrator dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi 

zapewniającymi bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 

Użytkowników, w szczególności uniemożliwiającymi: 

a) dostęp do nich osobom trzecim i niepowołanym,  

b) przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa,  

c) utratę danych, ich uszkodzenie lub zniszczenie.  

 

9) Użytkownikom przysługuje prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych,  

b) prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze 

komunikacji elektronicznej z Administratorem danych. 

c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich 

usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane 

z naruszeniem przepisów prawa,  

d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

 

10) W celu realizacji uprawnień wynikających z punktu 10 lit. a - d należy skontaktować się z 

Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@agronetwork.pl, 

wpisując w temacie wiadomości „dane osobowe – Agronetwork“. 
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11)  Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez 

Administrator, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane jedynie w zakresie 

koniecznym do realizacji następujących celów:  

a) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Użytkownika przepisów 

prawa oraz zaakceptowanych przez Użytkownika regulacji serwisu. 

b) stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z usług było zgodne z regulacjami 

serwisu oraz przepisami prawa, 

c) dostarczania Użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub 

promocję działalności Administratora, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę, chyba że 

odwoła swoją zgodę.  

 

12) Użytkownik może  uzyskać dodatkowe wyjaśnienia na temat polityki prywatności 

przyjętej przez Administratora serwisu w zakresie ochrony danych osobowych. 

Warunkiem jest przesłanie odpowiedniego zapytania za pomocą poczty elektronicznej 

na adres: biuro@agronetwork.pl. 

 

 

 

 

 

 


