
Polityka prywatności
Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających 
Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych 
zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą 
politykę prywatności.
Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązu-
jących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektron-
iczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 
z późn. zm.).

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.
1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych 
osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie leonow-
ka.eu; (zwanej dalej: „Serwisem”). Administratorem danych osobowych jest jest Chrzanowscy Development Sp.k. z 
siedzibą w Warszawie, ul. J. Słowackiego 5/13 lok. 142, zwany dalej: Administratorem
1.1.1. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach: 
zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, statystycznym; kontaktowym i odpowiedzi 
na zadane przez Użytkownika pytania;
Poprzez zaznaczenie opcji „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie infor-
macji handlowych drogą elektroniczną”, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w 
celu przekazywania informacji o usługach Podanie danych osobowych jest dobrowolne
1.2. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia 
dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego 
Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzysty-
wania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użyt-
kownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnie-
nia Użytkownika
Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i akty-
wnie.
Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis: anonimowe informacje dotyczące 
czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe)/ liczba odwiedzin, dane 
urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego, etc.
Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2
Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kon-
tynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik korzysta z serwisu.
Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas nieokreślony jedynie w celu pomocniczym 
dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla 
Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do adminis-
trowania Serwisem.
2.1. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.
2.1.1. Serwis umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu za pomocą formularza kontaktowego/ telefonu/ 
poczty e-mail Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail, imię i nazwisko oraz numer 
telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie 
zadane przez Użytkownika.

2.1.2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo 
żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt
2.1.3. Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i 
swobodnie edytować je i usuwać. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować newslettera lub subskrypcji.

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania
3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szcze-
gólności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio 
wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies 
umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.2..
3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możli-
we ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani 
urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
2.2. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą 
zapisywanie plików cookies.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien 
zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może 
polegać na:
Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami 
cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Należy mieć jednak 
świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania 
może utrudnić korzystania z Serwisu.

4. Zabezpieczenia
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organ-
izacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa 
dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. 
zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, 
poz. 1024).
Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

5. Zmiany w polityce prywatności
Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywat-
ności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o 
zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób
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