
Polityka prywatności 

Ochrona prywatności Użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie. Zapraszamy do 

zapoznania się z naszą Polityką Ochrony Prywatności (dalej również: „POP”), która 

wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o 

użytkownikach serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem www.elle.pl, dalej 

również „Serwis”), prowadzonego przez spółkę Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (dalej również „Spółka”). 

I. Przetwarzanie danych osobowych 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 

osobowe danych jest BURDA PUBLISHING POLSKA z siedzibą w Warszawa 02-674, 

Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: recepcja@burdamedia.pl, 

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych: 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych: 

adres e-mail: iod@burdamedia.pl 

telefon: +48 22 3603 900 

Skąd pochodzą Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie Twojej wizyty na stronie WWW i akceptacji Polityki 

Cookies. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Burdę? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu: 

• monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej 

np. wyszukiwanie słów kluczowych, wyszukiwanie ofert, promocji, informacji na 

stronie etc. oraz zarządzanie Twoją aktywnością na stronie 

• dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Burdy lub 

ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na 

stronie Burdy 

• dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami 

• prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego 

własnych usług Burdy, oraz usług bądź towarów osób trzecich 

• prowadzenia badań i analiz - analityka 

• obsługi Twoich próśb i żądań 

• prowadzenia analiz statystycznych 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane: 

• prawnie uzasadniony interes Administratora  

• wyrażona przez Ciebie zgoda 



Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie 

poprzez wyłączenia obsługi plików cookie lub innych podobnych technologii na 

urządzeniu końcowym. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron 

internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików 

cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w 

każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 

zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i 

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). Poniżej lista do wybranych przeglądarek: 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Chrome 

• Opera 

• Itp. 

Informujemy, że wyłączenia stosowania plików cookies lub ich ograniczenie może mieć wpływ 

na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach. 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Cofnięcie Twojej 

zgody nie wpływa na zasadność ich przetwarzania do tego momentu. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu spersonalizowania udostępnianych Ci 

treści, wyświetlenia reklamy zgodnej z Twoimi preferencjami oraz dostosowania wyglądu 

serwisu. 

Jakie prawa Ci przysługują? 

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO: 

Prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych, 

prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych, prawo 

do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w 

tym profilowaniu), prawo do informacji udzielanych na wniosek, oraz prawo „do bycia 

zapomnianym”. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać: 

W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

w zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich 

danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html


powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli 

Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę, jeśli 

cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze 

świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

w zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są 

nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu  

zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą 

przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy 

Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub 

dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych 

– do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu; 

w zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób 

automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody 

lub umowy zawartej z Tobą. 

Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych 

osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.  

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, regulującego kwestie ochrony danych 

osobowych.  

Prawo sprzeciwu: 

Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu 

marketingu bezpośredniego bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez 

znalezienie się w sytuacji szczególnej. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym Zaufanym Partnerom, z którymi współpracujemy 

pośrednio lub bezpośrednio. Zaufani Partnerzy przygotowują i dostosowują spersonalizowane 

treści reklamowe oraz przeprowadzą analizę statystyczną ruchu na naszej stronie. Na podstawie 

obowiązującego prawa możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np. sądom, 

organom ścigania. 

Zaufani Partnerzy  

• Pośrednicy naszych usług 

• Wydawcy  

• Sieci reklamowe 

• Domy mediowe  

• Agencje interaktywne 

• Reklamodawcy 

• Operatorzy platform DMP, DSP, SSP 

• Kurierzy, operatorzy finansowi 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 



Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne: 

• do momentu wycofania zgody 

• do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 

profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w 

podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację. 

Witryny WWW wykorzystują również pliki cookies lub inne podobne technologie, które 

przetwarzają Twoje dane na podstawie Twojej zgody w celach związanych z profilowaniem. 

Profilowanie danych osobowych przez Burdę polega na przetwarzaniu Twoich danych 

(również w sposób zautomatyzowany – w tym poprzez wykorzystywanie ciasteczek) do oceny 

niektórych informacji na Twój temat, w tym analizy lub prognozy zainteresowań oraz 

osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową 

i wyświetlaniem treści oraz reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań. 

II. Pliki Cookie 

W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z serwisu internetowego oraz zapewnienia 

działania niektórych funkcji strony internetowej używamy tzw. cookies (ang. ciasteczka). 

Takie "ciasteczko" to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy 

przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Zasady i warunki zbierania cookies określone są w 

odrębnym dokumencie – „Polityce Cookies”, zamieszczonym w Serwisie. 

III. Bezpieczeństwo Twoich danych 

Strony w ramach Serwisu, dostęp do których wymaga podania danych osobowych lub loginu 

i hasła, szyfrowane są przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Szyfrowanie 

zapewnia poufność danych osobowych Użytkownika w trakcie ich przesyłania za 

pośrednictwem Internetu. 

Korzystając z Serwisu (np. publikując komentarze czy wypowiedzi w sekcji forum) należy 

pamiętać, że wszystkie udostępniane informacje są widoczne dla pozostałych Użytkowników, 

którzy informacje takie mogą czytać, zbierać i wykorzystywać. W takich przypadkach to 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecydował się ujawnić. 

Dlatego też z funkcji takich należy korzystać rozważnie. 

IV. Treści 

Prosimy pamiętać, że Treści udostępniane przez Użytkownika Spółce prowadzącej Serwis lub 

innym podmiotom mogą być m.in. rozpowszechniane i udostępniane ogółowi użytkowników 

Serwisu, również osobom niezalogowanym. 

V. Informacje zawarte w logach dostępowych 



Podobnie jak większość administratorów serwisów internetowych, zbieramy informacje 

dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie 

analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, 

związanych z administracją serwerów Serwisu, jak również w celach analizy statystycznej. 

VI. Prywatność małoletnich 

Nie zabiegamy w sposób świadomy o przekazywanie danych osobowych przez osoby 

małoletnie (dzieci), nie gromadzimy takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów 

ani nie reklamujemy w sposób świadomy produktów czy usług dla dzieci. 

VII. Linki do innych stron internetowych 

Na stronach naszego Serwisu możemy m.in. umieszczać linki umożliwiające Użytkownikom 

bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę 

ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron. 

VIII. Zmiany w POP 

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych 

osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w POP. O 

wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem 

Serwisu. 

IX. Pytania i kontakt 

Jeśli chciałbyś się z nami skontaktować, w szczególności w celu sprostowania swoich danych, 

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

albo jeśli masz jakieś pytania na temat POP, skontaktuj się z nami: 

Burda Publishing Polska Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15 

02-674 Warszawa 

tel. +48 22 3603 800 

 


