
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

www.romantycznachwila.pl 

I. Informacje o administratorze danych osobowych użytkowników strony 
 www.romantycznachwila.pl 
 

Administratorami Twoich danych osobowych są: 
 

a. Tenczynek Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Archidiakońskiej 9, 20-113 Lublin; dane 

kontaktowe:  

Adres do korespondencji: ul. Archidiakońska 9 (20-113 Lublin). 
Adres email: kontakt@buntfinansowy.pl 
 

b. All about Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Górna Droga 2/102,  
Adres do korespondencji: ul. Czereśniowa 40A 02-456 Warszawa 
Adres email: kontakt@romantycznachwila.pl 
 
Dalej razem jako: „Administratorzy”. 

 
 
Za Użytkownika uważana jest każda osoba fizyczna korzystająca z Witryny. 

III. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika i podstawa prawna przetwarzania 
 
A. Administratorzy będą wykorzystywać Twoje dane w postaci imienia i nazwiska, adresu 
e-mail i numeru telefonu, aby: 
 
• umożliwić Twój udział w konkursie „Małe R z Magdą Gessler” i wyłonienie zwycięzców; 
• poinformować Cię o ewentualnej wygranej we wskazanym konkursie.  
 
Jeżeli złożysz reklamację, Administratorzy będą przetwarzać dane, które udostępnisz w 
reklamacji (imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres korespondencyjny), aby rozpatrzeć Twoją 
reklamację i poinformować Cię o sposobie jej rozpatrzenia.  
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest realizacja prawnie uzasadnionego 
interesu Administratorów polegającego na możliwości przeprowadzenia konkursu „Małe R z 
Magdą Gessler”.  
 
Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, TENCZYNEK 
DYSTRYBUCJA S.A.  będzie przetwarzała Twoje dane w postaci adresu e-mail i numeru telefonu 
celu przekazywania Ci informacji handlowych i marketingowych. Podstawą prawną takiego 
przetwarzania Twoich danych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda. 
 
Niezależnie od powyższego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby bronić się przed 
ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z Twoim udziałem 
w konkursie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony 
interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 
 
 
 

https://www.browar-tenczynek.pl/
http://www.romantycznachwila.pl/


B. Dane osobowe pobierane od Użytkownika w związku z używaniem plików cookies przez 
Witrynę 
 
Dane osobowe pobierane od Użytkownika w związku z korzystaniem plików cookies przez 
Witrynę przetwarzane są w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania ze 
wszystkich funkcjonalności Witryny. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika przez 
Administratora w tym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Użytkownika zgoda 
na korzystanie z plików cookies przez Witrynę. 

IV. Możliwość przekazywania danych Użytkowników innym podmiotom 
 
Administratorzy będą przekazywać Twoje dane osobowe partnerom, tj. pracownikom i 
współpracownikom, a także podmiotom działającym na polecenie Administratorów i świadczącym 
usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierającym procesy 
marketingowe – w zakresie w jakim jest to niezbędne organizacji wskazanego konkursu.  
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy  z nami i tylko zgodnie z poleceniami 
Administratorów. 
 
V. Okres przechowywania danych Użytkowników 
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
konkursu oraz do momentu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratorów w 
szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń lub do momentu złożenia 
przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych 
 (w zależności od tego, który z terminów będzie wcześniejszy).  
 
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody będzie miało miejsce do momentu 
wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przekazywania 
Ci informacji handlowych i marketingowych lub zaprzestania przez nas takiego przetwarzania  
(w zależności od tego, który z tych terminów będzie wcześniejszy). 
 
 

VI. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych 
 
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

• prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, 

• prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Administratorami. 
 
Prawo do wyrażenia sprzeciwu 
 
W zakresie, w jakim Administratorzy przetwarzają Twoje dane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze 
względu na Twoją szczególną sytuację. 
 
 
 



Prawo do wycofania zgody 
 
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie 
zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie 
odpowiedniego oświadczenia na adresy email wskazane w pkt 1 powyżej. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu 
 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VI. Dane pobierane automatycznie po wejściu na stronę Witryny (pliki cookies) 

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Witryny w urządzeniu końcowym Użytkownika 
zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki cookies pozyskiwane są przez 
Administratora po wyrażeniu na to dobrowolnej zgody Użytkownika w celu zapewnienia 
funkcjonalności Witryny. Użytkownicy wyrażają dobrowolną zgodę na zamieszczenie plików 
cookies przez Witrynę lub i przetwarzanie danych w nich zawartych oraz informowani są o tym w 
drodze komunikatu automatycznie wyświetlającego się po wejściu na Witrynę. Po wyrażeniu 
zgody na zamieszczenia plików cookies przez Witrynę, Użytkownicy mogą dokonać zmiany 
ustawień w tym zakresie w swojej przeglądarce internetowej. 
 
Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa 
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 
Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki cookies są kierowane do 
serwera Witryny za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu 
końcowym Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w Witrynie w celu: 
 
a) utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Witryny, a 
urządzeniem końcowym Użytkownika; 
 
b) optymalizacji korzystania przez Użytkownika z treści Witryny i dostosowania sposobu ich 
wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika; 
 
c) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Witryny; 
 
d) zbierania statystyk odwiedzin Witryny wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 
e) wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie 
dostosowanych do jego preferencji. 
 
W ramach Witryny stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne pliki 
cookies są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego 
Użytkownika Witryny u po jego wylogowaniu z Witryny lub po opuszczeniu przez niego stron 
internetowych Witryny lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach 
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Stałe pliki cookies instalowane są 
w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Administrator informuje, że: 
 
przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików cookies w urządzeniu 
końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Witryny może dokonać w dowolnym czasie zmiany 
ustawień dotyczących plików cookies w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki 
sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików cookies bądź informowała 
Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym.  



Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są  
w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Witryny. 
 
Pliki cookies zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny mogą być 
wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów 
biznesowych. 
 
Pliki cookies można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi 
identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach 
korzystania z Witryny. 
 
Administrator zapewnia, iż jest jedynym podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu 
końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich Dostęp. 
 
Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, 
może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki 
internetowej. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W takim przypadku 
jednak Administrator uprzedza, że ograniczenie stosowania plików cookies lub ich zablokowanie 
przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług 
w Witrynie. 


