
Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników Newslettera jest 

firma Uzdrawiam wewnętrzne dziecko - Agnieszka Redkowiak, 20-816 Lublin ul. 

Partyzantów 22, NIP 712-156-61-64

2. Administrator danych zbiera następujące dane osobowe:

• Twoje imię i e-mail – jeżeli zapiszesz się na Newsletter

• Twoje imię, e-mail i numer telefonu – jeżeli zamówisz bezpłatną konsultację 

lub sesję  uzdrawiania wewnętrznego dziecka

3. Na Newsletter możesz się zapisać poprzez formularz na stronie 

www.uzdrawiamwewnętrznedziecko.pl. 

4. Bezpłatną konsultację możesz zamówić poprzez formularz kontaktowy Google, 

poz linkiem: https://goo.gl/forms/iaKTJXC5CflwrjSJ3 lub samodzielnie 

rezerwując termin na stronie.  

5. Sesję  uzdrawiania wewnętrznego dziecka możesz zamówić poprzez stronę 

www.uzdrawiamwewnetrznedziecko.pl rezerwując termin na stronie. 

6. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego 

zabezpieczenia Twoich danych osobowych, a w szczególności przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

7. W celu realizacji zamówionych przez Ciebie usług (np. Newslettera),  

Administrator może przekazać Twoje dane osobowe tzw. podmiotom 

przetwarzającym z którymi wiążą go stosowne umowy. Np firma, na której 

serwerach są przechowywane Twoje dane. 

8. Twoje dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

• przesyłania Newslettera, a także informacji handlowych (jeżeli wyrazisz na to 

zgodę – zaznaczając odpowiednie pole w formularzu)

• należytego wykonania usługi bezpłatnej konsultacji lub sesji uzdrawiania 

wewnętrznego dziecka.

9. Treścią Newslettera – Uzdrawiam wewnętrzne dziecko są przede wszystkim 

informacje i wskazówki dotyczące pracy z wewnętrznym dzieckiem, informacje o 

nowych artykułach na stronie itp. 

10.Jeżeli wyrazisz zgodę na przesyłanie informacji handlowych to drogą 

elektroniczną (e-mail) będziesz otrzymywać informacje o nowych usługach, 

organizowanych kursach, promocjach na kursy czy usługi. 

11.Twoje dane osobowe wskazane w pkt 2.1 powyżej będą przechowywane przez 

okres prowadzenia Newslettera – Uzdrawiam wewnętrzne dziecko, bądź do czasu 
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wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu. 

12.Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych. Możesz to zrobić poprzez e-mail: 

agnieszka.redkowiak@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 698 611 369. 

13.Zgodę na wysyłanie Newslettera możesz cofnąć klikając w odnośnik zawarty w 

stopce otrzymanej wiadomości e-mail (Unsubscribe).

14.Strona www.uzdrawiamwewnetrznedziecko.pl używa plików cookies.  Pliki 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę i przechowywane w 

Twojej przeglądarce. 

15.Strona www.uzdrawiamwewnetrznedziecko.pl wykorzystuje poniższe pliki 

Cookies: svSession, hs, XSRF-TOKEN. Są one automatycznie zaimplementowane 

poprzez firmę Wix.com.Ltd, u której Administrator utrzymuje stronę. 

16.Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do 

całkowitego blokowania plików Cookies. 

17.Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: 

Google Chrome 

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż 

ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk 

Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia 

plików Cookie:

• Usuwanie plików Cookie, 

• Domyślne blokowanie plików Cookie, 

• Domyślne zezwalanie na pliki Cookie, 

• Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 

• Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen 

Internet Explorer 6.0 i 7.0 

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > 

Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy

przyciskiem OK.

Mozilla Firefox 

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program 

Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) 
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decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera 

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach 

decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

18.Na działania Administratora masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

19. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na 

stronie www.uzdrawiamwewnetrznedziecko.pl. 

20.W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach 

w/w serwisu. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy 

nie wpłyną na podstawową zasadę, firma Uzdrawiam wewnętrzne dziecko – 

Agnieszka Redkowiak nie sprzedaje podmiotom trzecim danych klientów oraz 

użytkowników newsletterów.

21. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości to zawsze możesz 

skontaktować się ze mną poprzez e-mail: agnieszka.redkowiak@gmail.com lub 

telefonicznie pod numerem 698 611 369.
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