Polityka prywatności www.hafija.pl
§1 Wstęp
W tym dokumencie znajdziesz informacje na temat tego w jakim zakresie przetwarzam Twoje
dane osobowe w związku z prowadzeniem strony internetowej www.hafija.pl Blog Matki
Karmiącej, stron: www.podgorke.hafija.pl, www.kursy.hafija.pl, www.mle-con.hafija.pl,
prowadzeniem i organizacją warsztatów, wydarzeń i spotkań, udostępniania bezpłatnych
materiałów edukacyjnych, oraz sprzedaży produktów marki HAFIJA.
§2 Kto jest administratorem
Administratorem strony oraz danych osobowych jest HAFIJA Agata BrojanowskaAleksandrowicz, ul. Żurawicka 21a/9, 02-495 Warszawa
Numer NIP 1132252319
Numer REGON 381799491
kontakt do administratora strony: kontakt@hafija.pl
§3 Twoja zgoda
Podając swoje dane osobowe dobrowolnie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Zgoda ta
jest niezbędna żeby:
odwiedzać i czytać bloga zamieszczać komentarz na blogu
kontaktować się ze mną przez adres mailowy
wziąć udziału w ankiecie czy badaniu ankietowym
zapisać się na warsztaty i inne wydarzenie, które organizuję
Dane przekazywane poprzez kontaktowanie się ze mną i korzystanie z bloga są poufne, a ja
zapewniam ich poufność i bezpieczeństwo poprzez stosowanie środków
bezpieczeństwa wymaganych przepisami RODO. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
terytorium Unii Europejskiej.
§4 Kto przetwarza dane
Dane osobowe przetwarzam osobiście oraz powierzam przetwarzanie ich podmiotowi: JDM.pl
JDM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer
KRS0000720251NIP 7773309401 62-095 Murowana Goślina Smolna 2 lok 12 – w celu
przechowywania danych na serwerze (to na tych serwerach jest zainstalowany mój Blog
– dzięki temu możesz go odwiedzać 24h/dobę)
UAB MailerLite MailerLite.com – w celu prowadzenia systemu mailingowego - dzięki tej
usłudze możesz zapisać się na mój newsletter
inFakt - w celu prowadzenia księgowości i fakturowania usług
§5 Jakie dane przetwarzam i po co Ciasteczka
Blog hafija.pl używa plików Cookies w celu utrzymania wysokiego poziomu przydatności
strony dla czytelnika. To informacje np. o tym czy już mnie odwiedziłeś albo czy już widziałeś u
mnie wyskakujące okienka mogą być rozpoznawane przez mój system na blogu. Dzięki nim mogę
mieć aktywne zaplecze narzędzi analitycznych, mieć aktywne komentarze na blogu,
udostępniać treści z serwisów np. Facebook i You Tube, mogą działać wtyczki
społecznościowe. Klikając na zgodę wykorzystywania Cookies na stronie (takie okienko
informujące o Ciastkach) akceptujesz ich wykorzystywanie przez mnie zgodnie z polityką
prywatności.
Zawsze możesz wyłączyć ciasteczka w swojej przeglądarce albo skasować je ręcznie. Wtedy
jednak strona może nie być obsługiwana poprawnie.

Ciasteczka wykorzystywane są też do zbierania analityki bloga poprzez system Google
Analytics za pomocą kodu śledzącego. Te dane są anonimowe i nie można cię po nich
zidentyfikować.
Ciasteczka też są wykorzystywane kiedy zamieszczam na blogu filmy z YouTube.
Twoje komentarze
Jeżeli zamieścisz komentarz na blogu to pozostawisz mi następujące dane: imię, adres email,
adres strony www i adres IP. Te dane zapisane są w systemie Wordpress i pozostają tam na cały
okres funkcjonowania bloga, aż do chwili kiedy zdecyduję o jego zamknięciu lub poprosisz o
ich usunięcie.
Publiczne mogą być widoczne: imię, adres strony www, avatar.
Publikując swój komentarz wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych w tym zakresie.
Dane udostępniane w Twoich mailach do mnie
Ponieważ chętnie kontaktuję się ze swoimi czytelnikami, to możesz pisać do mnie maile. W
takim wypadku udostępniasz mi sam swoje dane osobowe w tym adres email oraz wszelkie
dane osobowe zawarte w treści maila.
Dane te przetwarzam samodzielnie i służą jedynie realizacji naszej korespondencji. Twój mail
pozostaje na serwerze pocztowym do momentu usunięcia go przeze mnie.
Pisząc do mnie maila wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych w tym zakresie.
zapytania doserwera
Czytając bloga Twój komputer wysyła na serwer na którym jest Blog zapytanie. Serwer
odpowiada pokazując ci mój Blog. Te zapytania zapisywane są na serwerze.
Dane te nie są wykorzystywane w celu identyfikacji czytelników i nie są powiązane z
konkretnymi osobami.
Dane jakie mogą być zapisane to IP, dane czasu serwera, informacje o używanym
oprogramowaniu. Są one przechowywane na serwerze.
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.
Dane udostępnione podczas wpisania się do newslettera.
Zapisując się do Newslettera przekazujesz swoje imię i adres email – jest to działanie
dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi newslettera.
Dane te przetwarzam w postaci wysyłania do ciebie informacji: o nowych wpisach na blogu o
ofertach jakie dla ciebie przygotowałam
o ciekawostkach i nowinkach ze świata karmienia piersią i rodzicielstwa
Dane zostaną usunięte z bazy na podstawie Twojej rezygnacji z subskrypcji Wszystkie dane
możesz zawze zmienić, sprostować, zażądać ich usunięcia lub przeniesienia.
Zapisy na warsztaty i wydarzenia
Zapisujące się na warsztaty i wydarzenia, musisz podać swoje dane niezbędne do realizacji
usługi, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres i opcjonalnie dane do faktury i
rozliczenia. Jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
Dane podane w formularzu zamówienia w formularzach Google zostaną zapisane w bazie i
będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data
złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Faktury.
Przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą
prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego
obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w
dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej
dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
§6 Twojeprawa
Masz prawodo:
dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich usunięcia lub do zmiany przeniesienia
swoich danych tam gdzie tego chcesz
cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody zgody na przetwarzanie danych sprzeciwienia się
przetwarzaniu danych
jeżeli wg ciebie zajdzie taka potrzeba możesz poskarżyć się do właściwego organu na sposób
przetwarzania danych
W celu kontaktu ze mną w związku z w/w uprawnieniami napisz do mnie na adres:
kontakt@hafija.pl

