
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ZIEMIA NA MAZURACH  

  

I. INFORMACJE OGÓLNE  

  

1. Administratorem strony jest House Partners Capital Paweł Milczarkiewicz, ul. Myśliborska 

98E lok. 31, 03-185 Warszawa, NIP 5271305642, REGON 012716930, tel. 735-958-898, mail:  

kontakt@ziemianamazurach.pl  

  

2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:  

  

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;  

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").  

  

II. INFORMACJE W FORMULARZACH  

  

1. Strona  zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w formularzu 

kontaktowym. 

  

2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres  

IP).  

  

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą 

użytkownika, w szczególności w celu przedstawienia oferty odnoszącej się do nieruchomości.  

  

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wykonania kontaktu handlowego.  

  

5. Dane podane w formularzu mogą być przekazane podmiotom w celach niezbędnych do 

prawidłowego (technicznie) zrealizowania zapytania.  

  

6. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdują się w 

regulaminie strony.  

  

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES  

  

1. Strona korzysta z plików cookies.  

  

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i 

przeznaczone są do prawidłowego korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  

  

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator/administrator strony.  

  



4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

  

a) tworzenia statystyk, które umożliwiają wykonywanie statystyk i ulepszanie zawartości 

i struktury strony;  

b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.  

  

5. Strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” 

(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (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.  

  

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 

pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.  

  

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

na stronie internetowej.  

  

8. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:  

  

a) Czas nadejścia zapytania;  

b) Czas wysłania odpowiedzi;  

c) Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;  

d) Informacje o przeglądarce użytkownika;  

e) Informacje o adresie IP.  

  

9. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.  

  

10. Dane tę są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.  

  

IV.  UDOSTĘPNIENIE DANYCH  

  

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 

dozwolonych.  

  

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej 

osoby, w celu przedstawienia oferty dotyczącej nieruchomości.  

  



3. Poza powyższymi wypadkami, Administrator udostępni dane zebrane przy pomocy strony 

jedynie odpowiednim organom na podstawie ich decyzji/żądań opartych na bezwzględnie 

wiążących przepisach prawa.  

  

V.  ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?  

  

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 

uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w 

skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.  


