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Polityka prywatności serwisu www.luminum.pl 

 

§1. Informacje ogólne 
 

1. Operatorem Serwisu www.luminum.pl jest Imbierowicz Urbaniak LUMINUM spółka komandytowa z 

siedzibą w Poznaniu, z adresem ul. Jesienna 21/3, 60-374 Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799665, której dokumentacja 

rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania, Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7792508426, REGON: 384130334. 

 

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący 

sposób: 

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, 

b. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez 

cyber_Folks S.A. (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem https://cyberfolks.pl/, 

operatorem jest cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 

Poznań, 

c. Poprzez zapisywanie informacji w postaci plików cookies. 

 

3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, 

prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych 

osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu. 

 

 

§2. Informacje w formularzach 
 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

 

2. Serwis 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. 

 

4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do 

wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu. 

 

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. 

w celu dokonania procesu obsługi zapytania, zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. 

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre 

usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu do serwisów obsługujących 

płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. 
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§3. Informacja o plikach cookies 
 

1. Za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookiem, Serwis nie zbiera w sposób automatyczny 

żadnych informacji. 

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

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze 

stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają 

rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

4. Przeglądarka internetowa często w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany 

ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki 

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej 

bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki 

internetowej. 

5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być 

również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 

internetowej. 

 

§4. Logi serwera 

 

2. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. 

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak 

najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

 

3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

a. czas nadejścia zapytania, 

b. czas wysłania odpowiedzi, 

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy 

przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

f. informacje o przeglądarce użytkownika, 

g. Informacje o adresie IP. 

 

4. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

 

5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 
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§5. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania 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. 

 

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom 

na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

 

4. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę 

powierzenia przetwarzania danych z dostawcą usług hostingowych cyber_Folks S.A. z siedzibą w 

Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168. 
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