
“Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy”  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LNS Sp. z 

o.o., ul Pocztowa 39/20 70-357 Szczecin, NIP 8522666535, REGON 

38705665000000, KRS 0000860717, adres e-mail: 

Biuro@LecimNaSzczecin.pl , tel. 501 87 87 47  

2.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na 

podstawie art. 6 RODO i w celu realizacji procesu rejestracji oraz 

sprzedaży usług;  

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;  

4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

w tym również w formie profilowania.  

5. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, 

Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, 

prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.  

6. Podanie danych osobowych na stronie internetowej 

www.LecimNaSzczecin.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania 

danych jest zgoda.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia 

zgody;  

8. Ma Pani/Pana prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie 

poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.  

9. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od 

okresu używania technologii.  

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  

11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 



dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w 

celu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych 

potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.  

13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia 

RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

14. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania.  

15. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem strony 

internetowej www.LecimNaSzczecin.pl oraz z polityką prywatności i ją 

akceptuję, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez administratora danych firma firmą LNS Sp. z o.o., ul 

Pocztowa 39/20 70-357 Szczecin w celu realizacji usług świadczonych w 

ramach strony internetowej www.LecimNaSzczecin.pl zgodnie z 

obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE z dnia 27.04.2016r oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE 

Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie 
po wejściu na wwww.LecimNaSzczecin.pl 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w 
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Klienta LNS 
Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są 
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony 
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta 
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 
usunięcia przez Klienta. 
W ramach LecimNaSzczecin.pl stosowane są następujące rodzaje 
plików cookies: 

1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług 
dostępnych w ramach LecimNaSzczecin.pl; np. uwierzytelniające 



pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania; 

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. 
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 
uwierzytelniania w ramach LecimNaSzczecin.pl 

3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o 
sposobie korzystania ze stron internetowych heydude.shoes; 

4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” 
wybranych przez Klienta ustawień i personalizację 
interfejsu heydude.shoes; 

5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi 
treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego 
zainteresowań. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron 
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza 
przechowywanie plików cookies. 
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim 
urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie 
odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje 
jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki 
internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies 
pochodzących z LecimNaSzczecin nie możemy zagwarantować jego 
poprawnego działania. 
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików 
cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w LecimNaSzczecin chciałbyś je 
skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić 
znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. 
 

 

Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu 
na heydude.shoes 

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

przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta heydude.shoes. 

W ramach heydude.shoes stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony 

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików 

cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. 

W ramach heydude.shoes stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

6. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w 

ramach heydude.shoes; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług 

wymagających uwierzytelniania; 



7. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach heydude.shoes; 

8. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych heydude.shoes; 

9. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i 

personalizację interfejsu heydude.shoes; 

10. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej 

dostosowanych do jego zainteresowań. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. 

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może 

zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje 

jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku 

zablokowania plików cookies pochodzących z heydude.shoes nie możemy zagwarantować jego 

poprawnego działania. 

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu 

odwiedzin w heydude.shoes chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym 

jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. 

 


