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Polityka Prywatności strony internetowej HomeLab24.pl 

Niniejsza Polityka Prywatności strony internetowej Homelab24.pl (zwana dalej: „Polityką Prywatności”) 
określa sposób zbierania, przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych niezbędnych do realizacji 
usług świadczonych za pośrednictwem strony www.homelab24.pl  (zwanej dalej: „Stroną”) przez spółkę 
MINEOLA LABORATORIA Sp. z o.o.  
Poniższe zwroty użyte w Polityce Prywatności MINEOLA LABORATORIA Sp. z o.o. mają następujące 

znaczenie: 

dane osobowe – w świetle art. 4 pkt 1) RODO oznaczają one wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do 

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować; 

przetwarzanie – w świetle art. 4 pkt 2) RODO oznacza ono operację lub zestaw operacji wykonywanych 

na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, 

adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie 

lub niszczenie; 

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych); 

Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie 
z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; W przypadku Strony rolę Administratora 
pełni MINEOLA LABORATORIA sp. z o. o. 
 
Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze Strony 
 
Strona – www.homelab24.pl   
 
PRZETWARZANIE DANYCH 
1. Administratorem danych osobowych jest MINEOLA LABORATORIA Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000868510, NIP 7792520350, REGON 
387474130 zwana dalej „Administratorem” 
Kontakt z Administratorem jest możliwy: 
- listownie na adres: MINEOLA LABORATORIA Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań; 
- przez adres e-mail: biuro@mineola.pl. 

2. W MINEOLA LABORATORIA Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych w osobie: 
Konrad Orliński, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy: 
a) listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych MINEOLA LABORATORIA Sp. z o.o. ul. 

Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań; 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@jamano.pl  

3. Za pośrednictwem Strony nie gromadzimy żadnych danych osobowych dotyczących użytkowników, 
chyba że Użytkownik dobrowolnie zdecyduje się te dane udostępnić poprzez: 
a) skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego – wówczas przetwarzany 

jest adres e-mail podany przez Użytkownika lub 
b) zapisanie się na newsletter – wówczas również przetwarzany jest adres e-mail Użytkownika.  

http://www.homelab24.pl/
http://www.homelab24.pl/
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4. Możemy przechowywać informacje dotyczące odwiedzin naszej witryny (data, godzina, przeglądane 
strony). Nie są to dane osobowe, ale mimo to takie informacje pozostaną anonimowe. Informacje te 
będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Nie zostaną one przekazane do jakiejkolwiek 
trzeciej strony. 

  
5. W ramach serwisu stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących 

cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie 

zmiany ustawień dla plików cookies.  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. 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH i CELE PRZETWARZANIA 
1. Przetwarzamy wyłącznie adres e-mail użytkownika. 
2. Dane przetwarzane są w celu: 

a) Umożliwienia przesłania formularza kontaktowego i odpowiedzi na kontakt – wówczas podstawą 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) Zapisania się na newsletter – wówczas podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
3. Strona gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo. 

Anonimowe dane gromadzone automatycznie: 
● Adres IP 
● Typ przeglądarki 
● Rozdzielczość ekranu 
● Przybliżona lokalizacja 
● Otwierane podstrony serwisu 
● Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu 
● Rodzaj systemu operacyjnego 
● Adres poprzedniej podstrony 
● Adres strony odsyłającej 
● Język przeglądarki 
● Prędkość łącza internetowego 
● Dostawca usług internetowych 
Podstawą przetwarzania danych jest tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione cele Administratora). 

 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu, 
serwerów dedykowanych lub usług pokrewnych dla Administratora oraz firmy, za pośrednictwem 
których świadczona jest usługa Newslettera. 

2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 
1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:  

− prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, uzyskanie 
dostępu do kopii danych;  

− prawo do sprostowania danych – poprawienie błędnych, uzupełnienia niepełnych lub nieaktualnych 
danych osobowych, wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii 
zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu w dokumentacji 
medycznej;  

− prawo do usunięcia danych po okresie ich przechowywania, chyba, że obowiązek przechowywania 
danych osobowych wynika z przepisów prawa; 

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania wyłącznie do 
przechowywania;  
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− prawo do przenoszenia danych – wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy przekazać 
dane, jeśli jest to technicznie możliwe;  

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Użytkownik 
uzna za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO. 

  
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 
Przetwarzane danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie 
danych osobowych następuje wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. 
Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom  nieupoważnionym, 
zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz 
przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dane Osobowe wskazane 
powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je przetwarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej 
informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług. 
 
 
CIASTECZKA 

1. Aby usprawnić działanie Strony stosujemy pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka.  
Stosujemy 4 Rodzaje Plików Cookies:  
● Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system 
teleinformatyczny Strony; 
● Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy 
teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. 
● Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis 
podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika. 
● Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do 
momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba 
że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu 
sesji Urządzenia. 
 

2. Stosowane przez nas pliki cookies nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika 
lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani 
informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych 
robaków jest także praktycznie niemożliwe. 

3. Stosowane przez Stronę Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają 
skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu 
Urządzenia z którego korzysta Użytkownik. 

4. Na Stronie stosowane są też zewnętrzne pliki cookies. Administrator współpracuje wyłącznie z 
renomowanymi Partnerami, o globalnym zaufaniu społecznym, deklarującymi stosowanie najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie 
pochodzących od zewnętrznych partnerów i wyłącza swoją odpowiedzialność w najszerszym, 
dopuszczalnym przez prawo, zakresie. Pełna lista stosowanych rozwiązań zewnętrznych znajduje się w pkt. 
6 poniżej.  

5. Administrator korzysta z cookies w celu: 
● usprawnienia i ułatwienia dostępu do Strony; 
● personalizacji Strony dla Użytkowników; 
● prowadzenia statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.) 

6. Na stronie wykorzystywane są skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać 
własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz 
sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny 
internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych na Stronie, mogących 
umieszczać pliki cookies: 
● Prowadzenie statystyk: 
Google Analytics 
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Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej 
chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób 
wykorzystywania plików cookie. 
 

7. Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowanymi  na Stronie plikami cookies. Użytkownik może w 
dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do 
danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową, choć przyjmuje do wiadomości, iż 
może mieć to wpływ na sprawność funkcjonowania Strony.  
Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych 
dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców: 

■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome 

■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera 

■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox 

■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge 

■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari 

■ Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11 

 
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z 
narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze Strony. 

8. Administrator stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych 
umieszczanych w plikach Cookie. Administrator nie bierze jednak odpowiedzialności za incydenty, które 
wynikają z działania, zaniechania lub nieostrożności Użytkownika, w szczególności przechwycenie tych 
danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej 
działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może 
jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi 
zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci. 
 
 
 
MINEOLA LABORATORIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Polityki 
Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach 
technologiczno-informatycznych. 
 
 

https://nety.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookie/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

