
 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych 
 

Dbamy o wysoką jakość naszych usług, dlatego Twoje dane są bezpieczne. 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest FARGO Sp. z o.o. z siedzibą w 

Kluczach 32-310, przy ul. Partyzantów 29, właściciel portalu wesele123.pl. 

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

0000221951. Posługujemy się także nr NIP: 222-07-86-222 oraz REGON: 240034496. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000 zł.  

 

Administrator, jako właściciel i zarządca portalu wesele123.pl, jest usługodawcą 

wszystkich funkcjonalności portalu i nadzoruje jego działania. 

 

Przechowujemy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania 

poszczególnej usługi i dbamy o ich odpowiednie zabezpieczenie. Chronimy Twoje dane 

i Twoją prywatność przed dostępem osób trzecich. 

 

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych 

osobowych? 

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz 

skontaktować się bezpośrednio z Administratorem! Wystarczy zadzwonić pod wskazany 

poniżej numer telefonu lub napisać na wskazany poniżej adres e-mail. 

  

● Administrator - dane kontaktowe:  

1. Numer telefonu: 664 731 137 

2. Adres e-mail: kontakt@wesele123.pl 

 

 

 

3. Skąd mamy Twoje dane?  



 

 

Twoje dane są nam dostarczane w momencie rejestracji oraz kiedy korzystasz z 

portalu. Dane na Twój temat przekazywane są nam również przez pośredników 

płatności oraz banki.  

 

Niektóre dane są nam dostarczane za pośrednictwem plików cookie oraz innych 

technologii, niemniej jednak stosujemy wszelkie możliwe metody w celu podwyższania 

poziomu prywatności użytkowników, jakie oferują dostawcy narzędzi wykorzystujących 

wspomniane technologie. 

   

4. Jaki jest czas przetwarzania Twoich danych w ramach Konta Użytkownika? 

 

Twoje dane będziemy przetwarzać zależnie od wykorzystywanych przez Ciebie usług i 

wprowadzonych przez Ciebie danych. 

Standardowo dane osobowe zwykłe będziemy przetwarzać tak długo jak Twoje konto 

będzie aktywne w portalu. Aktywność stwierdzamy poprzez zapisy ostatniego 

logowania określonego numeru identyfikacyjnego użytkownika. 

W przypadku nieprzerwanego braku aktywności konta przez trzy lata, wyślemy do 

Ciebie wiadomość e-mail, z przypomnieniem, że brak aktywności spowoduje trwałe 

usunięcie wszystkich Twoich danych zgromadzonych przez portal. Jeżeli nie 

podejmiesz wtedy aktywności będziemy zmuszeni usunąć Twoje konto i wszystkie 

związane z nim dane. 

Jeżeli wykorzystasz płatną usługę oferowaną w serwisie, Twoje dane będą 

przetwarzane przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania usługi (wykonania 

umowy). Tak długi czas przetwarzania związany jest z obowiązkiem wykazania 

dowodów w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez którąkolwiek ze 

stron oraz wykonania obowiązków podatkowych (oraz innych prawnie wymaganych 

obowiązków). 

Umieszczone na portalu dane wrażliwe usuwamy niezwłocznie po wycofaniu przez 

Ciebie zgody na ich przetwarzanie, z tym że pamiętaj, że wiąże się to z niemożliwością 

świadczenia usługi, dla której zgoda została wycofana.  

Nie przejmuj się! Poinformujemy Cię o upływającym terminie i związanym z nim 

zagrożeniem utraty dostępu do konta! 

 

  

 



 

 

5. Czy Twoje dane będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej? 

 

W zakresie opisanych powyżej danych, w tym plików “Cookies” oraz obsługi 

powiązanych z nimi narzędzi służących do ich analizy, w niektórych przypadkach ma 

miejsce przekazywanie tych danych na serwery w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

(USA). Dane te będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, 

którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone 

przez Komisję Europejską. 

 

W pozostałym zakresie serwery naszego serwisu i cały ruch związany z jego obsługą, 

jak i realizacją usług, odbywa się tylko i wyłącznie z obszaru Polski! 

 

6. Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie? 

 

W ramach korzystania z portalu Twoje dane osobowe udostępniamy przede wszystkim 

podmiotom świadczącym dla Nas różnego rodzaju usługi na podstawie stosownych 

umów, dzięki którym zapewniamy mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich 

danych. Oprócz tego przekazujemy dane odbiorcom, którym musimy przekazywać 

Twoje dane zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Nas przez obowiązujące przepisy 

prawa. Do tych dwóch powyższych kategorii podmiotów można zaliczyć: 

1. Organy nadzorcze, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej; 

2. Podmioty świadczące nam usługi związane realizacją obsługi księgowej, 

prawnej, windykacji oraz obsługi w zakresie zobowiązań podatkowych; 

3. Banki oraz pośredników w zakresie realizacji płatności; 

4. Dostawcom systemu informatycznego zarządzania treścią portalu wesele123.pl;  

5. Dostawcom usług IT i hostingu; 

6. Dostawcom systemów informatycznych i oprogramowania oraz serwisowania 

sprzętu. 

 

7. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem? 

 

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się dobrowolnie. Nie masz 

obowiązku podania tych danych, co więcej w każdej chwili możesz żądać od nas ich 

usunięcia! 

 

Jednakże podanie danych osobowych wskazanych w formularzach dostępnych na 

stronie jest niezbędne w celu należytego wykonania zawartej między nami umowy, a 

więc zrealizowania wybranej przez Ciebie usługi. Brak tych danych uniemożliwia nam 

jej wykonanie. 



 

 

W zakresie świadczenia niektórych usług, przepisy prawne zobowiązują nas do 

zachowania niektórych informacji. 

 

Pamiętaj jednak, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych zbieramy tylko tyle 

informacji o Tobie ile jest rzeczywiście konieczne do świadczenia Ci usług. Wszystkie 

zebrane dane zabezpieczamy z najwyższą dbałością! 

 

8. Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

czy wiąże się z tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 

 

Na portalu wesele123.pl Twoje dane osobowe zarządzane są przez człowieka. Niektóre 

dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie to 

wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na 

Ciebie wpływać. 

 

Wystawienie oferty czy zwrócenie się z prośbą o aktywację usługi wiąże się z 

przeanalizowaniem jej treści przez nasz zespół. Dopiero po jej ręcznej akceptacji 

uruchomione zostają poszczególne funkcjonalności, jak np. przesłanie Twojego 

zapytania do firm weselnych w ramach Integratora Usług. 

 

Chcesz poznać szczegóły? Sprawdź poniżej opis interesującej Cię usługi. 

 

9. Jakie są Twoje prawa? 

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 

osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja będzie Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO). 

Jakie masz uprawnienia, w związku z przetwarzaniem danych:  

 

● Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili 

wycofać (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego wcześniej na jej podstawie); 

● Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych; 

● Masz prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach). Pamiętaj, możesz 

w każdej chwili usunąć konto i dane, których nie jesteśmy zobligowani 

przetrzymywać; 

● Możesz też żądać sprostowania swoich danych; 

● W sytuacjach określonych w art. 18 ust. RODO masz prawo do ograniczenia 

przetwarzania; 



 

● Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które związane jest z 

marketingiem bezpośrednim;  

● Masz również prawo do przeniesienia danych. 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat przetwarzania danych przez 

właściciela portalu lub chcesz skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, również 

tych z zakresu wykorzystywania tzw. "cookies" oraz innych technologii napisz na adres: 

kontakt@wesele123.pl 

 

10.  Narzędzia analityczne i tzw. Cookies 

 

W ograniczonym zakresie zbieramy dane automatycznie za pośrednictwem plików 

cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki 

tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w 

czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.  

 

Poniżej znajdziesz opis technologii, które używamy oraz rodzaje plików, które 

gromadzimy. Przede wszystkim dowiesz o celach, w których je wykorzystujemy oraz jak 

możesz zmienić ustawienia, tak żeby zachować te informacje tylko dla siebie.  

● Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia 

Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu; 

● 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 lub Serwisy zewnętrzne 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 lub Serwisy zewnętrzne 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. 

 

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one 

zostać użyte do następujących celów: 

● Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może 

przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach 

użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć 

świadczenie usług w ramach Serwisu. 



 

● Logowanie - Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisów 

przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów 

dostępowych. 

● Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki 

Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników. 

● Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki 

Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. 

statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań 

użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu. 

● Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy społecznościowe 

wykorzystują informacje w celach wsparcia i integracji usług. 

 

Nasz portal współpracuje i korzysta z narzędzi do analizy danych na stronie 

internetowej takich jak Google Analytics, czy Facebook Pixel. Narzędzia te analizują 

ruch na stronie i wykorzystują do tego m.in. tzw. "Cookies". 

 

Dowiedz się jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn: 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl 

 

Dowiedz się jak Facebook wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z 

witryn: 

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content 

 

Serwis korzysta również z usług podmiotów trzecich, których lista może się zmienić. O 

każdej zmianie zostaniesz poinformowany. Na chwilę obecną tymi usługami są: 

 

1. Chat; 

2. Wysyłka wiadomości SMS; 

3. Wysyłka wiadomości E-mail. 

 

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. 

przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach 

masz możliwość: 

● zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji 

oferowanych przez witryny internetowe; 

● zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; 

● określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania 

plików trwałych jako  

● sesyjnych itp.; 

● blokowania lub usuwania cookies. 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content


 

 

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. 

Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w 

przeglądarce. 

 

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być 

utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w 

nich dostępnych. 

 

W zakresie narzędzi Google Analytics, aby wyłączyć przesyłanie w/w informacji, pobierz 

i zainstaluj ten dodatek w swojej przeglądarce. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl  

 

Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Internet 

Explorer 11, Safari, Firefox i Opera. Będzie on działać w przeglądarce, gdy zostanie 

wczytany i uruchomi się poprawnie.  

 

11. Szczegółowe informacje - SPRAWDŹ WYBRANĄ USŁUGĘ: 

 

Dowiedz się ponadto w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej, przez jaki czas i 

ewentualnie komu (poza wyżej wskazanymi podmiotami) przekazywane będą 

Twoje dane osobowe. Wszystkie informacje zawarliśmy w szczegółowych 

opisach wykorzystywanej przez Ciebie usługi! 

 

Dla większej jasności i przejrzystości podzieliliśmy opisane zagadnienia wg 

oferowanych na portalu funkcjonalności. Teraz możesz dokładnie sprawdzić co i na 

jakiej podstawie, dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, zależnie od czynności 

podejmowanej na portalu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USŁUGI 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


 

 

A. KONTO UŻYTKOWNIKA 

 

1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych w 

ramach Konta Użytkownika? 

 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 

Realizacja usługi:  

utworzenie konta użytkownika 

aktywacja innych usług portalu 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Realizacja obowiązków administratora 

portalu i praw wynikających z Regulaminu: 

wysyłanie e-maili w ramach kontaktu z 

użytkownikiem (np. dot. realizacji praw 

użytkownika) 

wysyłanie e-maili organizacyjnych (np. dot. 

funkcjonowania i aktywności na portalu) 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 

2. Czy w ramach usługi przekazujemy dane komuś innemu niż 

podmioty opisane w Informacjach Ogólnych? 

 

Nie, w ramach Konta Użytkownika dane osobowe przekazywane są tylko 

standardowym podmiotom opisanym w Informacjach Ogólnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ŚLUBNY BAZAREK 



 

 

1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych w 

ramach Ślubnego Bazarku? 

 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 

Realizacja usługi:  

wyświetlanie oferty na Ślubnym Bazarku 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Informacje handlowe i kontaktowe: 

wysyłanie e-maili informujących o stanie oferty i 

zapytaniach ofertowych 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 

2. Czy w ramach usługi przekazujemy dane komuś innemu niż 

podmioty opisane w Informacjach Ogólnych? 

 

Tak, w celu realizacji usługi Bazarku Ślubnego udostępniamy dane, takie jak imię czy nr 

telefonu, w ramach wyświetlania wystawionej przez Ciebie oferty na bazarku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. INTEGRATOR USŁUG WESELNYCH 

 

1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych w 

ramach Integratora Usług Weselnych? 

 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 

Realizacja obowiązków administratora 

portalu i praw wynikających z Regulaminu: 

wysyłanie e-maili w ramach kontaktu z 

użytkownikiem (np. dot. realizacji praw 

użytkownika) 

wysyłanie e-maili organizacyjnych (np. dot. 

funkcjonowania i aktywności na portalu) 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

Realizacja usługi, w tym udostępnianie 

danych partnerom: 

łączenie ofert między użytkownikami i 

usługodawcami oraz przesyłanie informacji o 

usługach zainteresowanym użytkownikom 

wysyłanie e-maili z poradami dot. organizacji 

wydarzenia i ofertami usługodawców 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

 

2. Czy w ramach usługi przekazujemy dane komuś innemu niż 

podmioty opisane w Informacjach Ogólnych? 

 

Tak, w ramach Integratora Usług wymagane jest przekazanie Twoich danych do 

podmiotów zewnętrznych, które świadczą wybrane przez Ciebie usługi. Zamysłem 

Integratora jest ułatwić zorganizowanie Twojego wydarzenia poprzez sprawne 

połączenie ze sobą zainteresowanej osoby z dostępnymi, najlepszymi firmami, które 

będą w stanie obsłużyć Twoją uroczystość. 

 

Minimalizujemy zakres przekazywanych danych, do tych niezbędnych celem 

nawiązania kontaktu. Przekazujemy więc dostawcy tylko dane kontaktowe, w postaci 

adresu e-mail. 

 

 

 

D. ORGANIZER ŚLUBNY ONLINE 



 

 

1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych w 

ramach Organizera Ślubnego Online? 

 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 

Realizacja usługi planowania uroczystości 

zapewnienie funkcjonalności organizera 

(ustalenie budżetu, plan zadań ślubnych, etc.) 

wysyłanie e-maili z poradami ślubnymi i ofertami 

usługodawców 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - odnośnie danych 

zwykłych 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - odnośnie danych 

zwykłych 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO - odnośnie danych 

wrażliwych 

 

2. Czy w ramach usługi przekazujemy dane komuś innemu niż 

podmioty opisane w Informacjach Ogólnych? 

 

Nie, w ramach Organizera Ślubnego Online dane osobowe przekazywane są tylko 

standardowym podmiotom opisanym w Informacjach Ogólnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. STRONA ŚLUBNA 

 



 

1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych w 

ramach Strony Ślubnej? 

 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 

Realizacja usługi utworzenia strony z 

informacjami dotyczącymi ślubu 

utworzenie strony dot. organizacji ślubu 

(poinformuj gości o dacie i miejscu uroczystości, 

wskaż listę prezentów, etc.) 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - odnośnie danych 

zwykłych 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - odnośnie danych 

zwykłych 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO - odnośnie danych 

wrażliwych 

Wypełnienie obowiązków prawnych 

ciążących 

 na administratorze 

np. obowiązki podatkowe 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

2. Czy w ramach usługi przekazujemy dane komuś innemu niż 

podmioty opisane w Informacjach Ogólnych? 

 

Nie, w ramach Strony Ślubnej dane osobowe przekazywane są tylko standardowym 

podmiotom opisanym w Informacjach Ogólnych. 

 

Pamiętaj jednak, że upublicznienie zdjęć i innych informacji odnośnie Twojego ślubu 

(np. miejsca i czasu uroczystości) na Stronie Ślubnej, bez ustawienia hasła dostępu, 

sprawia że dane takie stają się publicznie dostępne w Sieci. W konsekwencji każda 

osoba ma szansę i sposobność się z nimi zapoznać. Jeżeli dbasz o ochronę swoich 

danych osobowych pomyśl nad ograniczeniem dostępu do usługi poprzez ustawienie 

hasła. 

 

 

 

 

 

 

 

F. GALERIA ZDJĘĆ 

 



 

1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych w 

ramach Galerii Zdjęć? 

 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 

Realizacja usługi utworzenia galerii zdjęć 

utworzenie galerii zdjęć z zaręczyn lub ze ślubu 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - odnośnie danych 

zwykłych 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO - odnośnie danych 

zwykłych 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO - odnośnie danych 

wrażliwych 

Wypełnienie obowiązków prawnych 

ciążących 

 na administratorze 

np. obowiązki podatkowe 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

2. Czy w ramach usługi przekazujemy dane komuś innemu niż 

podmioty opisane w Informacjach Ogólnych? 

 

Nie, w ramach Galerii Zdjęć dane osobowe przekazywane są tylko standardowym 

podmiotom opisanym w Informacjach Ogólnych. 

 

Pamiętaj jednak, że upublicznienie zdjęć w Galerii, bez ustawienia hasła dostępu 

sprawia, że dane takie stają się publicznie dostępne w Sieci. W konsekwencji każda 

osoba ma szansę i sposobność się z nimi zapoznać. Jeżeli dbasz o ochronę swoich 

danych osobowych pomyśl nad ograniczeniem dostępu do usługi poprzez ustawienie 

hasła. 

 

  



 

KATALOG FIRM WESELNYCH 
dotyczy on jedynie usługodawców zalogowanych i oferujących swoje usługi lub 

produkty na stronie wesele123.pl 

 

Jeżeli wystawiasz się ze swoimi usługami będąc jednak osobą prywatną lub prowadząc 

jednoosobową działalność gospodarczą, a Twoje dane osobowe wymagają ochrony na 

gruncie RODO i pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych, chcemy Cię 

poinformować, że Twoje konto objęte jest takimi zasadami przetwarzania danych 

osobowych, jak wszyscy inni użytkownicy, z tym że: 

 

1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych w 

ramach Katalogu Firm Weselnych? 

 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 

Realizacja usługi:  

utworzenie konta użytkownika 

przetwarzanie ofert użytkownika 

prezentowanie zapytań pozostałych 

użytkowników odnośnie usług ślubnych 

przedstawianie nowych funkcjonalności i 

kanałów promocji na stronie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Realizacja obowiązków administratora 

portalu i praw wynikających z Regulaminu: 

wysyłanie e-maili w ramach kontaktu z 

użytkownikiem 

wysyłanie e-maili organizacyjnych (np. dot. 

funkcjonowania i aktywności na portalu) 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

Wypełnienie obowiązków prawnych 

ciążących 

 na administratorze 

np. obowiązki podatkowe 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

2. Czy w ramach usługi przekazujemy dane komuś innemu niż 

podmioty opisane w Informacjach Ogólnych? 

 



 

Nie, w ramach Katalogu Firm Weselnych dane osobowe zawarte ewentualnie we wpisie 

przekazywane są tylko standardowym podmiotom opisanym w Informacjach Ogólnych. 

 

Pamiętaj jednak, że utworzenie wpisu w Katalogu sprawia, że dane takie stają się 

publiczne i ogólnodostępne w Sieci. W konsekwencji każda osoba odwiedzająca portal 

ma szansę i sposobność zapoznać się z podanymi przez Ciebie (w ogłoszeniu) danymi. 

Pamiętaj, że charakter tej usługi powoduje, że Twój wpis może być wyświetlany w 

Katalogu i w funkcjonalnościach strony. 

 


