
INTEGRITETSPOLICY  
FÖR WEBBPLATSEN 
www.pretty-simple.eu 
 
God morgon! 
Jag är glad att du vill läsa min integritetspolicy. Jag vet att du vill värdesätta din 
integritet och att du vill skydda din personliga information. För att hjälpa dig med 
detta har jag förberett det här dokumentet åt dig, där jag helt enkelt förklarar vad 
dina personuppgifter är t i l l för ( i dokumentet använder jag termen 
personuppgiftsbehandling, vilket betyder vad jag använder dina uppgifter till). 
Låt mig börja med några inledande anmärkningar. 

1. Den integritetspolicy du läser anger reglerna för behandling av personuppgifter 
som erhållits via webbplatsen www.pretty-simple.eu (nedan kallad webbplatsen) 

2. Ägaren av webbplatsen och dess administratör är Agnieszka Śmiałkowska, 

3. I alla frågor som rör din integritet kan du skriva till mig på följande e-postadress: 
hello@pretty-simple.eu 

4. Kom ihåg att genom att prenumerera på nyhetsbrevet, lägga en beställning på min 
webbplats eller kontakta mig ger du mig dina personuppgifter, och jag är skyldig att 
göra mitt bästa för att hålla dina uppgifter säkra, konfidentiella och inte delas med 
tredje part, om inte ger du ditt samtycke till det. 

Låt oss börja! 

1 § Rättigheterna för personer vars personuppgifter avser 

1. Du har följande rättigheter: 

1) Rätten till åtkomst - det vill säga att först få bekräftelse från administratören om dina 
uppgifter behandlas, och sedan få information om hur dina uppgifter används; 

2) Rätten att få en kopia av de uppgifter som behandlas. Det första exemplaret är gratis; 

3) Rätten till rättelse - d.v.s. begära rättelse av uppgifter om de är felaktiga; 

4) Rätten att radera data - det vill säga rätten att bli glömd, om den registeransvarige inte 
längre har underlag för behandling eller uppgifterna inte är nödvändiga för 
behandlingsändamål har du rätt att begära att dina uppgifter raderas; 
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5) Rätten att begränsa behandlingen – du kan begära att behandlingen av dina uppgifter 
begränsas om du till exempel ifrågasätter riktigheten av personuppgifter eller om 
behandlingen är olaglig; 

6) Rätt att överföra data - du har rätt att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat 
till administratören och sedan skicka dem till en annan personuppgiftsadministratör du 
väljer eller att begära att administratören gör det själv. 

7) Rätt att invända - du har rätt att när som helst, av skäl relaterade till din speciella 
situation, invända mot behandlingen av dina uppgifter 

8) Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet - om du upptäcker att vi behandlar 
uppgif ter o lagl igt kan du lämna in ett k lagomål t i l l presidenten för 
personuppgiftsskyddet eller annan behörig tillsynsmyndighet. 

2. Om du vill utöva ovan nämnda rättigheter bör du kontakta administratören och informera 
honom om vilken rättighet och i vilken utsträckning du vill utöva. 

§ 2 Typ av behandlad information, syften och rättslig grund 

1. Dina personuppgifter samlas in om: 

1) Prenumeration på nyhetsbrevet - för att implementera nyhetsbrevets tjänstekontrakt, 
som tillhandahålls elektroniskt på grundval av de bestämmelser som finns tillgängliga på 
webbplatsen. Vid prenumeration på nyhetsbrevet behandlar Administratören följande 
uppgifter: namn, e-postadress, prenumerationsdatum och information om utskick av 
nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för art. 6 sek. 1 lit. b GDPR. 

2) Lägga en beställning - för att utföra avtalet för försäljning av produkter som finns 
tillgängliga på webbplatsen, inkludera fakturan i redovisningsdokumentationen och för 
arkiverings- och statistiska ändamål, inklusive för att identifiera den återkommande 
kunden. De uppgifter du behöver lämna är ditt för- och efternamn, faktureringsadress, 
e-postadress, telefonnummer, skatte-ID-nummer. Att tillhandahålla dessa uppgifter är 
frivilligt, men nödvändigt för att göra en beställning. I händelse av avslag kommer det 
inte att vara möjligt att ingå ett avtal om försäljning av produkter. Dina uppgifter 
kommer också att lagras efter kontraktets genomförande. Du kan inte invända mot det 
förrän utgången av preskriptionstiden för att driva fordringar enligt kontraktet. Den 
rättsliga grunden för art. 6 sek. 1 lit. b, c GDPR 

3) E-postkontakt - för att få kontakt. Genom att kontakta mig via e-post, inklusive 
formuläret, ger du mig dina uppgifter, till exempel: e-post, du kan också tillhandahålla 
annan information i meddelandet. Att tillhandahålla dessa uppgifter är frivilligt, men 
nödvändigt för att få kontakt. Den rättsliga grunden för art. 6 sek. 1 lit. f GDPR 

4) Skapande av konto - för att kunna tillhandahålla kontohanteringstjänsten och dess 
användning måste du tillhandahålla data som din e -postadress och lösenord. 



Kontounderhållstjänsten utförs på basis av ett avtal som ingåtts på de villkor som 
beskrivs i föreskrifterna. Du kan när som helst bestämma dig för att radera ditt konto, 
men kom ihåg att detta inte automatiskt raderar dina data från administratörens 
databas, eftersom vi behöver dessa uppgifter för eventuella anspråk relaterade till 
kontraktet för tillhandahållande av elektroniska tjänster. Den rättsliga grunden för art. 6 
sek. 1 lit. b GDPR. 

5) Kommentarer - genom att lägga till en kommentar på bloggen förser du mig med dina 
uppgifter inom namn och efternamn, e -postadress, webbadress och innehållet i 
kommentaren. Dessutom registrerar systemet den IP -adress du använde när du lade till 
kommentaren. Dessa data sparas i WordPress-databasen och lagras under hela 
bloggens drift. I detta fall behandlas dina uppgifter på grundval av ditt samtycke som 
följer av att du lägger till en kommentar. Uppgifterna från dig behandlas enbart i syfte 
att publicera en kommentar på bloggen. Observera att både kommentaren och viss data 
syns på bloggen. 

6) Klagomål - för att överväga klagomålet behandlar jag de klagandes personuppgifter, 
särskilt e-postadress, namn, innehållet i klagomålet, omständigheterna kring händelsen 
som gav upphov till klagomålet, information som erhållits under prövning av klagomålet, 
inklusive att förklara den händelse som gav upphov till det. Under behandlingen av 
klagomålet kan annan information behandlas, såsom namn och efternamn, cookies, 
information om enheter. 

3 § Vem som delar eller anförtror uppgifterna och hur länge de lagras. 

1. Dina uppgifter lagras av tjänsteleverantörer som jag använder för att driva webbplatsen 
och webbutiken. Jag överlåter behandlingen av dina personuppgifter till följande enheter: 

1) Kancelaria Laurus Sp. z o.o. med huvudkontor på ul. Klasztorna 26/3, 61-779 Poznań - i 
syfte att reglera fakturor och bokföra 

2) LH.pl Sp. z o.o. baserad i Poznań - för att lagra data på servern 

3) MailerLite Limited på Irland och MailerLite Inc. I USA - för att använda utskickssystemet 

4) Budfirman DHL Parcel Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A., PostNord AB och dess 
koncernbolag - för att leverera en fysisk produkt 

5) LH.pl Sp. z o.o. baserat i Poznań som en enhet som t i l lhandahål ler 
webbplatsunderhållstjänster - den här enheten kan komma åt dina data i samband med 
tekniskt arbete relaterat till de områden där data behandlas. 

2. På grund av användningen av MailerLite utskickssystem, som använder servrar utanför 
Europeiska unionen, överförs dina personuppgifter till ett tredjeland, i detta fall USA (USA). 
Dina uppgifter är dock säkra, eftersom leverantören av postsystemet garanterar en lämplig 
nivå av skydd och säkerhet för personuppgifter. 



3. Dina personuppgifter lagras och behandlas av mig tills samtycket återkallas, och efter att 
samtycket har återkallats under en tidsperiod som motsvarar preskriptionstiden för 
anspråk som kan uppstå till följd av min verksamhet och som kan komma att riktas mot 
dig. Om inte en särskild bestämmelse föreskriver något annat är preskriptionstiden sex år 
och för krav på periodiska förmåner och fordringar i samband med att driva företag - tre år. 

§ 4 Cookie-mekanism, IP-adress 

1. Webbplatsen www.pretty-simple.eu använder små filer, så kallade cookies. Cookies är liten 
textinformation som lagras på din slutenhet (t.ex. dator, surfplatta, smartphone) som kan 
läsas av mitt IKT -system. 

2. Cookies används bland annat av mig för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, 
förbättra hastigheten och säkerheten för att använda webbplatsen, samt att använda 
analytiska eller marknadsföringsverktyg. 

3. Webbplatsen www.pretty-simple.eu använder två typer av filer: 

1) Sessionscookies: dessa är information som lagras i webbläsarens minne tills 
webbläsarsessionen är slut, dvs tills den stängs. Dessa cookies är nödvändiga för att 
vissa av webbplatsens funktioner ska fungera korrekt. 

2) Permanenta kakor: de underlättar användningen av webbplatsen (t.ex. de kommer ihåg 
vald upplösning, innehållslayout). De kan användas för en mängd olika ändamål, 
inklusive att komma ihåg dina preferenser och val när du använder webbplatsen. Dessa 
kakor finns kvar i webbläsarens minne under en längre period. 

4. Webbplatsen www.pretty-simple.eu använder sina egna cookies för analys och forskning 
och publikrevision, i synnerhet för att skapa anonym statistik som hjälper till att förstå hur 
du använder webbplatsen, vilket gör det möjligt att förbättra dess struktur och innehåll. 

5. Webbplatsen www.pretty-simple.eu använder externa cookies för att: 

1) Popularisering av webbplatsen med hjälp av sociala nätverkssajter som Facebook eller 
Instagram (extern cookie -administratör Facebook Inc., baserad i USA eller Facebook 
Ireland baserat i Irland) 

2) Insamling av allmän och anonym statistisk data via analysverktygen för Google Analytics 
(extern cookie -administratör Google Poland Sp. z o.o. med sitt säte i Warszawa). 

6. Samtycke till cookies. Under det första besöket på webbplatsen visas information om 
användningen av cookies. Att acceptera och stänga denna information innebär att du 
godkänner användningen av cookies i enlighet med bestämmelserna i denna 
sekretesspolicy. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke genom att radera cookies och ändra 
cookieinställningar i din webbläsare. Kom dock ihåg att inaktivering av cookies kan orsaka 



svårigheter att använda webbplatsen, liksom från många andra webbplatser som använder 
cookies. 

7. Cookiemekanismen är säker för din dator. I synnerhet är det inte möjligt för virus eller 
annan oönskad programvara att komma in i datorer på detta sätt. 

8. Serverloggar - att använda webbplatsen innebär att du skickar frågor till servern på vilken 
webbplatsen är lagrad. Varje fråga som riktas till servern sparas i serverloggarna. Loggar 
inkluderar Din IP -adress, server datum och tid, information om webbläsaren och 
operativsystemet du använder. Loggar sparas och lagras på servern. Data som lagras i 
serverloggarna är inte associerade med specifika personer som använder webbplatsen och 
används inte av mig för att identifiera dig. Serverloggarna är endast hjälpmaterial som 
används för att administrera webbplatsen och deras innehåll avslöjas inte för någon utom 
de som är behöriga att administrera servern. 

 
5 § Ordförande för Personuppgiftskontoret 

1. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Polen är president för 
personuppgiftsskyddskontoret med sitt säte i Warszawa, ul. Stawki 2, som kan kontaktas på 
följande sätt: 

1)  Genom brev: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

2) Via den elektroniska inkorgen som finns på https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

3) Via telefon: (22) 5310300 
 

§ 6 Ändringar av sekretesspolicyn 

1. Sekretesspolicyn kan kompletteras eller uppdateras i enlighet med administratörens 
nuvarande behov för att kunna tillhandahålla aktuell och tillförlitlig information, både till 
nyhetsbrevsprenumeranter och personer som använder de tjänster som erbjuds på 
webbplatsen www.pretty-simple.eu, angående deras personuppgifter och information om 
dem. Prenumeranter kommer att informeras om eventuella ändringar av sekretesspolicyn 
via e-post till adressen som de har angett. 

2. Denna integritetspolicy är giltig från 2021-10-01 

3. Skicka alla frågor som rör sekretesspolicyn till: hello@pretty-simple.eu 
 

7 § Rättshandlingar som avses i paragrafen 

1. GDPR - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 
skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/ 46 / EG (Europeiska unionens officiella 
tidning L 2016 nr 119, s.1).
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