
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie 
dla bloga i sklepu jdtech.pl 

  
Rodzaje zbieranych danych 
 
Dane zbierane podczas transakcji zakupu 
Dokonanie transakcji zakupu towaru sklepie jdtech.pl wymaga przekazania niezbędnych danych takich, jak 
imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, danych do faktury, oraz danych dotyczących formy 
płatności. Dane te są wykorzystywane jedynie do realizacji tej konkretnej transakcji i nie są wykorzystywane 
ponownie w żadnym innym celu. 
 
Polityka prywatności 
Podczas odwiedzania strony internetowej jdtech.pl i wszystkich jej podstron automatycznie zbierane są 
dane dotyczące każdej wizyty, np. data i czas, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu 
operacyjnego i inne niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony internetowej. 
 
Dane zbierane podczas kontaktowania się z autorem serwisu i sklepem 
Przy każdym kontakcie za pomocą strony internetowej, poczty email, telefonu itp. często przekazywane są 
nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. 
 
Sposób są wykorzystywania informacji 
 
W żadnym wypadku dane te nie są sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom bez udzielenia 
wyraźnej zgody. 
 
Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym 
zaksięgowania wpłaty, wysłania Tobie zamówionego towaru, pomocy w śledzeniu przesyłki i udzielenia 
pomocy technicznej. Dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, firmie 
realizującej przesyłkę, np. Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej. Firmy te nie będą wykorzystywać tych 
danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu z opcją 
wysyłki. 
 
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie 
internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości 
naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. 
 
Dane zbierane w trakcie korespondencji z naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu 
odpowiedzi na Twoje zapytanie. 
 
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać 
udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
 
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego 
przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. 
 
Kontakt z użytkownikami jdtech.pl 
 
Dokonanie transakcji zakupu towaru może wiązać się z otrzymywaniem informacji na temat tej transakcji. 
W wyjątkowych sytuacjach możemy się również kontaktować telefonicznie. W żadnym innym wypadku 
serwis nie kontaktuje się z użytkownikami bezpośrednio bez ich wyraźnej zgody lub prośby. 
 



Przekazanie informacji o zmianie danych osobowych 
 
Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub 
faktury. W przypadku faktur możliwa jest korekta dokumentu zgodnie z procedurami księgowymi. Danych 
zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. 
 
Wykorzystanie plików cookie 
 
Strona internetowa jdtech.pl wykorzystuje pliki cookie, czyli krótkie pliki tekstowe przechowywane w 
przeglądarce internetowej osoby korzystającej z serwisu, które zawierają informacje na temat serwisu, 
który je utworzył, datę ważności oraz dodatkowe informacje które, umożliwiają działanie różnych funkcji 
takich, jak system komentarzy, ankiet i forum. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te 
są także wykorzystywane przez systemy reklamowe na stronie i forum, dzięki którym serwis jest bezpłatny. 
 
Przeglądarka internetowa domyślnie zezwala przechowywanie plików cookie. Użytkownicy w każdej chwili 
zmienić ustawienia dotyczących plików Cookiem w swojej przeglądarce. Można także całkiem zablokować 
automatyczną obsługę plików cookie bądź informować o ich każdym ich zapisaniu w przeglądarce. 
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeżeli 
ustawienia nie zostaną zmienione, oznacza to zgodę na przechowywanie tych informacji i udostępnienie ich 
dla serwisu jdtech.pl. 
 
Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować utrudnienia w działaniu 
niektórych funkcji serwisu, jednak nie powinno to powodować braku możliwości przeglądania 
opublikowanych treści. 
 
W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe? 
 
Przekazane dane osobowe chronione są przed dostępem osób trzecich. 
 
Zmiany w treści polityki prywatności 
 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki 
prywatności na tej stronie. 
 
Kontakt 
 
danecki.net Jakub Danecki 
Ul. Sewerynów 6/1d 
00-331 Warszawa 
NIP: 5252113284 
 
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: jak@danecki.net 


