Operatorem Serwisu i Administratorem Danych jest:
Lex Artist sp. z o.o.
Ul. Szańcowa 74/1
01-458 Warszawa
Telefon: (22) 253 28 18
REGON: 36655014500000
KRS: 0000663098
NIP: 527-279-63-98
e-mail: kontakt@lex-artist.pl
W strukturze Administratora Danych został wyznaczony Inspektor Danych
Osobowych – Krystian Dobosz. Kontakt mailowy: iod@lex-artist.pl.
Dane osobowe przetwarzane mogą być w celach zależnych od kontekstu podania
danych osobowych przez użytkownika (szczegółowe klauzule informacyjne
opisujące konkretne cele przetwarzania znajdują się przy formularzach służących
do zbierania danych osobowych): tj. kontaktowych, pozostawienia komentarza
pod artykułem, zawarcia oraz realizacji umowy dotyczącej zakupu w sklepie
internetowym, obsługi procesu reklamacji, wystawienia dokumentów księgowych,
marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje
prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pełne treści klauzul informacyjnych:
•
•
•

Dla osób korzystających z formularza kontaktowego – tutaj.
Dla osób dodających komentarze pod artykułami – tutaj
Dla osób realizujących zamówienia w sklepie – tutaj.

Pliki cookies:
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
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

3.

4.

5.

6.

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• 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;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
W ramach Serwisu 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 Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa

_ga

_gat

Rodzaj ciasteczka

Cel zapisania

Stałe – 2 lata

Ciasteczko wykorzystywane
przez Serwis Google
Analytics– w celu
gromadzenia
zagregowanych danych
statystycznych o
użytkownikach Serwisu

Stałe – 10 minut

Ciasteczko wykorzystywane
przez Serwis Google
Analytics– w celu
gromadzenia
zagregowanych danych
statystycznych o
użytkownikach Serwisu

wordpress_logged_in_

nksub-form-1

wordpress_test_cookie

wp-settings-

wp-settings-time-

Sesyjne

Ciasteczko wykorzystywane
przez CMS Serwisu –
system WordPress do celu
zapamiętania ustawień
panelu administracyjnego

Stałe – 30 dni / 365 dni

Nie wyświetlanie w ciągu
kolejnych 30 dni informacji
o zapisie na newsletter Lex
Artist / nie wyświetlanie tej
informacji użytkownikom
już zapisanym

Sesyjne

Ciasteczko wykorzystywane
przez CMS Serwisu –
system WordPress do
celów testowych

Stałe – 365 dni

Ciasteczko wykorzystywane
przez CMS Serwisu –
system WordPress do celu
zapamiętania ustawień
panelu administracyjnego

Stałe – 365 dni

Ciasteczko wykorzystywane
przez CMS Serwisu –
system WordPress do celu
zapamiętania ustawień
panelu administracyjnego

Sesyjne

Ciasteczka wykorzystywane
do celu zapamiętania
ustawień
niewyświetlania bannera z
informacją o
nadchodzącym szkoleniu /
o plikach Cookies

Sesyjne

Przechowuje identyfikator
sesji. Jest niezbędny do
sprawdzenie czy
odwiedzający nie jest
automatycznym skrytpem
wypełniającym formularz

wpfront-notification-barlandingpage
catAccCookies

PHPSESSID

Ciasteczka wykorzystywane
do celu umożliwienia
dodawania nowych
komentarzy
comment_author_email_
comment_author_

Stałe – 365 dni

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych
(przeglądarka
internetowa)
domyślnie
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 oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies
mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.

