
Strony internetowe pod adresem www.astroporady.pl  (zwane dalej "stroną") są ofertą 

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j. (zwanej dalej również jako „WB”, "my", "nas"), spółki należącej 

do grupy Bauer Media.  

WB poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych i ich poufne przetwarzanie. Twoje dane 

osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach ustawowych przepisów prawa ochrony danych 

osobowych Unii Europejskiej, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej 

"RODO") oraz innych obowiązujących przepisów na terenie Polski. Poszczególne funkcje naszej strony 

internetowej wiążą się z gromadzeniem, wykorzystywaniem i innym przetwarzaniem danych 

osobowych. Przywiązujemy dużą wagę do starannego, zgodnego z prawem i przejrzystego 

postępowania z Państwa danymi. Za pomocą niniejszej polityki prywatności informujemy Cię o 

przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej oraz o Twoich prawach 

wynikających z GDPR. 

 

Przedmiot ochrony danych 

Przedmiotem ochrony danych są "dane osobowe". Są to wszystkie informacje, które dotyczą 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tzw. osoby, której dane dotyczą). 

Obejmuje to na przykład dane takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer 

telefonu, ale także informacje takie jak adresy IP. 

 

Konkretne informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy w każdym przypadku, 

znajdują się poniżej w szczegółowo wymienionych operacjach przetwarzania danych. 

 

Automatycznie zebrane dane z dziennika zdarzeń (logi serwera) 

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową w plikach dziennika naszego serwera 

internetowego automatycznie zapisywane są następujące informacje o przeglądarce: 

• Adres IP komputera wnioskującego (Kompletne zapytanie do naszego serwera zawierające 

linię zapytania, nazwę użytkownika http & identid, zdalny host) 

• Pliki i adresy URL wywoływane na naszej stronie internetowej 

• Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie 

• kod i rozmiar odpowiedzi http 

• Data, godzina, czas trwania wizyty 

• Dane przeglądarki żądającej: producent przeglądarki, wersja przeglądarki, system operacyjny 

Gromadzenie tych danych jest niezbędne do zapewnienia i optymalizacji prawidłowego działania i 

funkcjonalności naszej strony internetowej, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych oraz 

możliwości śledzenia ewentualnych cyberataków osób trzecich. Dane z dziennika są przechowywane 

do momentu automatycznego usunięcia po 180 dniach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych 

wymienionych na początku tego akapitu. 

 

Analiza danych w celu ustalenia trendów oraz udoskonalania usług Stron 

 



Gromadzimy Twoje dane osobowe w zagregowanej formie, w celu ustalenia Twojego zaangażowania 

w związku ze Stroną Internetową (np. aby wiedzieć, jak korzystasz z naszej Strony, kiedy z niej 

korzystasz, z użyciem jakiego urządzenia) oraz ustalenia Twojej reakcji na nasze wiadomości 

marketingowe (np. czy je otwierasz, na które linki klikasz), jak również ustalenia ogólnych trendów w 

zakresie zachowań konsumentów i wzorców zachowań na podstawie tej analizy. Pomaga nam ona 

lepiej poznać użytkowników Strony Internetowej oraz dopasować tę Stronę do ustalonych preferencji 

tych użytkowników i również bardziej ogólnie – dopasować usługi Serwisu do ogólnych preferencji 

użytkowników. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.  

 

Formularze internetowe 

Przez Stronę Internetową oferujemy możliwość wyrażenia swojego zainteresowania naszą 

nadchodzącą ofertą poprzez rejestrację i tym samym zapisanie się na newsletter, który w regularnych 

odstępach czasu będzie informował Cię o aktualnych promocjach i treściach. Z newslettera można 

zrezygnować w każdej chwili bez podawania przyczyn. Szczegóły dotyczące związanego z tym 

gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w naszej 

informacji o ochronie danych. 

będziemy oferować usługi w tym specjalne oferty/ promocje, które mogą wymagać rejestracji online 

(w tym podania Twojego adresu e-mail).  

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych osobowych podanych nam przez Ciebie w celu 

zarejestrowania się w newsletterze do celów podanych powyżej odbywa się w celu wykonania 

odpowiednich warunków i zasad promocji (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. b RODO). 

Powinieneś dokładnie zapoznać się z warunkami (w tym wszystkimi postanowieniami dotyczącymi 

ochrony danych) usług, w których możesz brać udział przez Stronę Internetową, ponieważ mogą one 

zawierać inne istotne informacje o wykorzystaniu Twoich danych osobowych przez nas lub 

jakiegokolwiek sponsora. Jeśli te warunki i postanowienia dotyczące danych osobowych będą 

niezgodne z przedstawionymi w niniejszej Polityce Prywatności, nadrzędne będą te inne 

postanowienia. 

 

Wykorzystanie plików cookie i pikseli  

a) Czym są pliki cookie i piksele? 

Nasza strona internetowa wykorzystuje "cookies" i "piksele", które mogą przechowywać różne dane i 

pomagają udostępnić Tobie dodatkowe funkcje, a tym samym uczynić naszą stronę bardziej przyjazną 

dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną, a przede wszystkim umożliwić wyświetlanie Państwu 

zindywidualizowanych reklam. Cookies" to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z naszego serwera 

internetowego do urządzenia końcowego użytkownika w celu przechowywania pewnych informacji 

(np. cech identyfikacyjnych). "Piksele" reprezentują grafikę, która realizuje odpowiednie funkcje 

osadzone w ofercie online. Pliki cookie i piksele są używane na przykład do przechowywania informacji 

o użytkowniku podczas lub po wizycie w serwisie internetowym. Istnieją różne rodzaje plików cookie i 

pikseli (zwanych dalej "plikami cookie"). 

 



b) Jakie pliki cookie i piksele są ustawione na stronie internetowej i jak decydujesz, które pliki cookie i 

piksele są ustawione? 

Pełną listę dostawców plików cookie zintegrowanych na stronie internetowej, opisy celów plików 

cookie oraz dalsze informacje na temat poszczególnych plików cookie można znaleźć tutaj Menedżer 

ochrony danych w naszej Platformie zarządzania plikami cookie i przetwarzaniem danych (dalej 

"CMP"). W tych przeglądach w CMP, które są tworzone zgodnie ze standardem IAB-TCF, pokazujemy 

wszystkich oferentów i podajemy dalsze przejrzyste informacje na temat przetwarzania danych. 

Korzystamy z aktualnych ram "Transparency & Consent Framework" 2.0 IAB Europe. 

 

Głównie używamy plików cookie tylko za Państwa wyraźną zgodą na podstawie art.173 ustawy Prawo 

Telekomunikacyjne oraz, jeśli przetwarzane są dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Ponadto w poszczególnych przypadkach na podstawie art. 173 Prawo Telekomunikacyjne ustawiamy 

pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do udostępnienia naszej strony internetowej (dalej 

"Niezbędne pliki cookie"). W związku z tym ustawiamy takie Wymagane pliki cookie również bez Twojej 

zgody. W tych przypadkach przetwarzanie danych, o ile przetwarzane są dane osobowe, odbywa się 

zgodnie z prawem ochrony danych na podstawie naszego odpowiedniego uzasadnionego interesu 

określonego w CMP na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO. 

 

W odniesieniu do plików cookie, które ustawiamy dopiero po wyrażeniu przez Państwa zgody, mogą 

Państwo przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej, a następnie w każdej chwili w naszym 

menedżerze ochrony danych CMP zdecydować, czy i jakie pliki cookie Państwo akceptują. Masz 

możliwość zaakceptowania wszystkich plików cookies, klikając na pole "Akceptuj wszystko". Ponadto 

w ustawieniach można nie akceptować żadnych plików cookie, pojedynczych lub wszystkich plików 

cookie, stawiając lub nie stawiając zielonego haczyka przy danym pliku cookie, a następnie klikając 

"Zapisz ustawienia". 

Jeśli nie akceptujesz plików cookie lub sprzeciwiasz się używaniu Wymaganych plików cookie - w 

zakresie, w jakim przyznajemy Ci to prawo - może to spowodować, że część naszej strony internetowej 

będzie niedostępna, a zatem niektóre funkcje nie będą mogły być używane. 

 

Ustawienia dokonane w CMP są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dlatego trzeba 

będzie je wykonać ponownie, jeśli wyczyścisz historię przeglądania lub użyjesz innego urządzenia lub 

przeglądarki internetowej. 

Korzystamy z usług [nazwa dostawy narzędzia do zarządzania cookie], aby wyświetlić nasze CMP. 

Umownie [Nazwa dostawcy] jest  procesorem zgodnie z zasadami ochrony danych. 

 

c) Jakie rodzaje plików cookies są ustawiane? 

Na naszej stronie internetowej stosowane są pliki cookies. Są to na przykład pliki cookie do pomiaru 

zasięgu, do dalszej oceny naszej strony internetowej oraz do dalszego marketingu naszej strony 

internetowej poprzez wyświetlanie reklam. Głównie ustawiamy pliki cookies dopiero po wyrażeniu 

przez Państwa zgody na podstawie CMP (informacje na temat wyrażania zgody znajdują się powyżej). 

W kilku przypadkach ustawiamy również niezbędne pliki cookie bez Twojej zgody (w celu uzyskania 

Twojego sprzeciwu, patrz powyżej). Poniżej znajduje się lista tych plików cookies wraz z informacją o: 



(i) nazwie zintegrowanej usługi i nazwie usługodawcy,  

(ii) formie technicznej integracji i rodzaju zintegrowanej usługi,  

(iii) przetwarzanych danych,  

(iv) celach integracji,  

(v) opisie poszczególnych usług,  

(vi) podstawie prawnej przetwarzania,  

(vii) wszelkie cele, dla których dostawca plików cookies wykorzystuje przetwarzane dane,  

(viii) okres przechowywania plików cookies lub innej technologii od zbierania i okres 

przechowywania przetwarzanych danych,  

(ix) rodzaj usługodawcy,  

(x) przekazywanie danych do państwa trzeciego,  

(xi) linki do informacji o prywatności usługodawcy i informacji o usłudze: 

Lista cookies: 

Google Analytics 

Google Ads 

Google Tag Manager 

Facebook Pixel 

Tik-Tok Pixel 

 

Dalsze informacje na temat tych plików cookie można również znaleźć w naszym menedżerze ochrony 

danych CMP. 

 

d) Inne sposoby ustawiania plików cookies 

Poniżej znajdują się informacje o tym, jak można - oprócz lub zamiast korzystania z naszej platformy 

zgody na pliki cookie - ustawić pliki cookie na stronie internetowej w bardziej ogólny sposób: 

 

Ustawienia przeglądarki 

 

Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie, ale można zmienić 

konfigurację przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie lub najpierw prosiła o potwierdzenie od 

użytkownika. Funkcja pomocy w pasku menu większości przeglądarek internetowych wyjaśnia, jak 

powstrzymać przeglądarkę przed przyjmowaniem nowych plików cookie, jak poinformować 

przeglądarkę o otrzymaniu nowego pliku cookie, a nawet jak usunąć wszystkie otrzymane już pliki 

cookie i zablokować przeglądarce możliwość przyjmowania kolejnych. 

Transfer danych  

a) Procesorzy 

Wszystkie dane osobowe, które przetwarzamy w ramach tej strony internetowej, są przetwarzane 

przez nas lub naszych usługodawców. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym 

dostawcom usług, takim jak dostawcy usług informatycznych i optymalizacji stron internetowych, 



agencje reklamowe lub dostawcy usług analitycznych, w celu świadczenia Ci naszych usług. Starannie 

wybraliśmy tych usługodawców i zawarliśmy z nimi umowy dotyczące realizacji zamówień. Są to 

następujące podmioty świadczące usługi: 

OVH Sp. z o.o. 

Kapitał zakładowy: 50000,00 zł 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Nr KRS: 0000220286 

REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556 

ul. Swobodna 1 

50-088 Wrocław 

Prezes Zarządu: Miroslaw Klaba 

OVH Sp.zoo jest spółką zależną spółki OVH Groupe SA, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym 

Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 

Roubaix.Dostawcy plików cookies wskazani jako podmioty przetwarzające w wykazie plików cookies 

w punkcie 4.c). 

https://www.ovhcloud.com/pl/personal-data-protection/ 

c) Osoby trzecie (tzw. odbiorcy przekazu) 

Obowiązek prawny 

Przekażemy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy i w zakresie wymaganym przez prawo 

lub w celu zbadania lub zapobieżenia podejrzanym lub rzeczywistym działaniom niezgodnym z 

prawem. W takich przypadkach poinformujemy Państwa oddzielnie o danym przekazie, jeśli i w 

zakresie, w jakim jest to wymagane prawem. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie 

naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Dostawcy zewnętrzni 

 

Niektóre funkcjonalności na naszej stronie internetowej wymagają od dostawców przetwarzania 

Twoich danych osobowych na własną odpowiedzialność. 

Przekazywanie Państwa danych osobowych w tych celach odbywa się na podstawie udzielonej przez 

Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

d) Przekazanie do państw trzecich 

Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

lub zlecamy przetwarzanie danych w takich krajach (np. w USA), wdrażamy wymagane prawem 

standardy i mechanizmy bezpieczeństwa zgodnie z GDPR. Osiągamy to m.in. poprzez uzgadnianie tzw. 

standardowych umów unijnych. Prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w punkcie 1, aby 

dowiedzieć się więcej o konkretnych mechanizmach bezpieczeństwa, które stosujemy. 



 

Odwołanie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych 

osobowych w ramach poszczególnych funkcji naszej strony internetowej, mają Państwo możliwość 

odwołania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie należy wysłać na adres 

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j. lub iod@bauer.pl . Ustawienia opcji dotyczących plików cookie 

znajdują się już powyżej. Należy pamiętać, że w przypadku cofnięcia zgody może nie być możliwe dalsze 

korzystanie z funkcji, których to dotyczy. 

 

Prawa osób 

Każdy podmiot danych ma prawo: 

• do otrzymania kopii wszystkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, wraz z 

określonymi informacjami powiązanymi; 

• do domagania się od nas aktualizacji lub poprawienia wszystkich nieprawidłowych danych 

osobowych lub uzupełnienia wszystkich danych niekompletnych; 

• do żądania wstrzymania przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu 

bezpośredniego. 

• do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

• do żądania od nas usunięcia Twoich danych osobowych; 

• do „ograniczenia” przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby mogło ono mieć miejsce 

nadal wyłącznie z zastrzeżeniem ścisłych ograniczeń; oraz; 

• do żądania od nas „przesłania” podanych nam przez Ciebie danych osobowych, które są 

przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę lub w związku z wykonywaniem umowy  pomiędzy Tobą i nami, 

do Ciebie lub do dowolnego wskazanego przez Ciebie odbiorcy. 

Jeśli chcesz skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw do informacji, poprawienia, usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawa do zgłoszenia sprzeciwu, do zlecenia transferu 

swoich danych lub zablokowania przetwarzania tych danych, możesz skontaktować się z nami z 

wykorzystaniem jednej z poniżej podanych możliwości. 

 

Możesz wysłać do nas wiadomość na następujący adres: 

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.j.  

Motorowa 1  

04-035 Warszawa 

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na następujący 

adres: iod@bauer.pl  

Zgodnie z art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych będziesz nadal mieć prawo do złożenia 

skargi do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w Państwie Członkowskim Twojego stałego 

miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia), jeśli jesteś zdania, że 

mailto:iod@bauer.pl
mailto:iod@bauer.pl


jakiekolwiek z Twoich danych osobowych są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych. 

 


