
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Definicje 
- Frame Sylwia Szarkiewicz Maciej Zbąski spółka cywilna, Ul. Zygmunta Hubnera 2 U9, 

01-756 Warszawa, NIP 5252834291, Regon 386838273, w dalszej części zwana po 
prostu FRAME.

- Sylwia Szarkiewicz i Maciej Zbąski dalej będą nazywani Reprezentantami FRAME.
- Osoba będąca na naszej stronie, czyli Ty, dalej nazwana dość ogólnie Użytkownikiem.
- Witryna https://frameoptics.pl/, skrótowo nazwijmy ją dalej Strona.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych na Stronie jest FRAME, 
którą reprezentują Reprezentanci FRAME.

2. Dane osobowe zbierane przez Reprezentantów FRAME przetwarzane są zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Dalej o tym Rozporządzeniu będziemy mówić RODO.

3. FRAME może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników 
innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych.

CO WŁAŚCIWIE ZBIERAMY 

Pliki cookies 
1. PLIKI COOKIES, czyli ciasteczka, to nic innego jak dane informatyczne, w 

szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. 
Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

2. Ciasteczka wykorzystywane są w celu:
- prawidłowego funkcjonowania witryny
- dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają 
rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, 
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

- tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 
Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 
zawartości

3. Przechowujemy ciasteczka dopóki nie zostaną usunięte z przeglądarki.

https://frameoptics.pl/


4. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod 
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 
internetowej.

Newsletter 
1. W chwili kiedy zapiszesz się do naszego newslettera, posiadać będziemy także Twój 

adres e-mail. Możesz też podać nam swoje imię i nazwisko, będzie nam miło zwracać 
się do Ciebie bezpośrednio.

2. Imię, nazwisko i adres e-mail przechowujemy do momentu, w którym nie wypiszesz się 
z newslettera. 

Rezerwacja wizyty online 
1. Jeśli zdecydujesz się na umówienie badania wzroku online, wówczas staniemy się 

posiadaczami Twojego imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail.
2. Dane te będą używane wyłącznie na potrzeby rezerwacji internetowej. No chyba, że 

zgodzisz się na to, żebyśmy mogli wysyłać Ci także komunikację marketingową - 
byłoby super.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Dokładamy wszelkich starań, żeby Twoje dane pozostały bezpieczne. Nie 
udostępnimy ich nikomu bezprawnie. 

ZARZĄDZANIE DANYMI 

W każdej chwili możesz mieć wgląd w dane zbierane na potrzeby 
newslettera (możesz je usunąć luz modyfikować). Odnośnie ciasteczek - 
masz możliwość zablokowania ich. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do napisania maila: 
kontakt@frameoptics.pl. 

http://www.wszystkoociasteczkach.pl/

