
 

Polityka Prywatności 
 

stosowana w urban-sound.pl oraz 
telewizory.wroclaw.pl 
 
 
 

Kim jesteśmy? 
 
Urban Sound Karol Urban 
Ul. Kąpielowa 16/2 
57-215 Srebrna Góra 
NIP: 887-178-7332 

 

Twoje dane, które u nas zostawiasz 
 
Wszystkie dane, które zostawiasz u nas na przykład w bezpośredniej komunikacji 
mailowej czy telefonicznej są dla nas niezbędne, abyśmy mogli zrealizowad zlecenie dla 
Ciebie. Nie przekazujemy Twojego adresu mailowego innym podmiotom.  
W naszym serwisie masz możliwośd skontaktowania się z nami za pomocą Facebook 
Messenger. Dane, które nam prześlesz tą drogą wykorzystamy do sprawiedliwej 
wyceny zlecenia i dalszego kontaktu z Tobą. O tym, jak Facebook dba o bezpieczeostwo 
danych osobowych możesz przeczytad tutaj . 

 

Polityka Cookies (cookies policy) 
 

POLITYKA COOKIES 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na 
Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą 
elektroniczną przez Administratora Serwisu. 

§ 1 DEFINICJE 

 Serwis - serwis internetowy działający pod adresem urban-sound.pl oraz 
telewizory.wroclaw.pl 

 Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców 
Administratora 

 Administrator - firma Urban Sound, prowadząca działalnośd pod adresem: Kąpielowa 
16/2, 57-215 Srebrna Góra, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8871787332, 
świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i 
uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika 

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation


 Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna 
za pośrednictwem Serwisu. 

 Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, 
którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu 

 Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na 
Urządzeniu Użytkownika 

§ 2 RODZAJE COOKIES 

 Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes 
system teleinformatyczny Serwisu 

 Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez 
systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych 

 Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez 
Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakooczeniu sesji pliki 
są usuwane z Urządzenia Użytkownika. 

 Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez 
Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane 
automatycznie po zakooczeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika 
jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakooczeniu sesji Urządzenia. 

§ 3 BEZPIECZEOSTWO 

 Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie 
pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z 
Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojaoskich 
oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe. 

 Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są 
bezpieczne dla Urządzeo Użytkowników 

 Cookie zewnętrzne - za bezpieczeostwo plików Cookie pochodzących od partnerów 
Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w 
dalszej części Polityki Cookie. 

 
 
 



§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE 

 Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywad w 
plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby 
usprawnid, polepszyd i przyśpieszyd świadczenie usług w ramach Serwisu. 

 Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników 
w Serwisie 

 Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie 
do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników. 

 Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do 
zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki 
Urządzeo Użytkowników czy statystyki zachowao użytkowników. Dane te zbierane są w celu 
analizy i ulepszania Serwisu. 

 Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy 
zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych. 

 Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki 
Cookie do wsparcia usług społecznościowych 

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczad 
pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: 

 Google Analytics 

 Google AdSense 

 Google AdWords 

 Facebook 

 Twitter 

 Youtube 



§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH 
UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE 

 Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienid ustawienia dotyczące 
zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies 

 Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach 
komputerowych i urządzeo mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyd cookie. 

 Użytkownik może w dowolnym momencie usunąd wszelkie zapisane do tej pory pliki 
Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik 
korzysta z usług Serwisu. 

§ 7 WYMAGANIA SERWISU 

 Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może 
spowodowad nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. 

 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje 
Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwośd zapisywania i 
odczytu plików Cookie. 

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE 

 Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez 
konieczności informowania o tym użytkowników. 

 Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. 

 Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie. 

 
Osadzone treści z innych witryn 
 
Artykuły na tej witrynie mogą zawierad osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). 
Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik 
odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.  
Te witryny mogą zbierad informacje o Tobie, używad ciasteczek, dołączad dodatkowe, 
zewnętrzne systemy śledzenia i monitorowad twoje interakcje z osadzonym materiałem, 
włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i 
jesteś zalogowany w tamtej witrynie. 

http://jakwylaczyccookie.pl/


 
 
 

Z kim dzielimy się danymi? 
 

Z nikim. Dane, które nam przekazujesz we wcześniejszej opisanych formularzach 

są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez pracowników Urban Sound. 
 

Jak długo przechowujemy Twoje dane? 
Dane wykorzystywane do zrealizowania zlecenia przechowujemy również przez 36 miesiące. 
Rekordy statystyczne przechowujemy przez 36 miesięcy. 
 

Jakie masz prawa do swoich 

danych? 
Jeśli kontaktowałeś się z nami lub zostawiłeś u nas swoje dane, możesz zażądad dostarczenia 
pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym 
posiadaniu, w tym całośd tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądad 
usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to 
żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachowad ze względów administracyjnych, 
prawnych albo bezpieczeostwa. 
 

Dane kontaktowe 
 
Urban Sound Karol Urban 
Ul.Kąpielowa 16/2 
57-215 Srebrna Góra 
NIP: 887-178-7332 
 

Jak chronimy Twoje dane? 
 
Serwis urban-sound.pl oraz telewizory.wroclaw.pl wykorzystuje protokół HTTPS – jest to 
szyfrowana wersja protokołu HTTP. 
 

Zakooczenie 
 
Dołożyliśmy wszelkich starao, aby nie tylko zrealizowad wymogi Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych, ale przede wszystkim jasno i klarownie wytłumaczyd jak 
wykorzystujemy Twoje dane i co się z nimi dzieje. Zależy nam na tym, aby użytkownicy 
naszych serwisów czuli się bezpiecznie, gdy z nich korzystają. Jeśli masz jakiekolwiek 
pytania dotyczące prywatności i przechowywania danych w naszych serwisach – skontaktuj 
się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. 


