
Polityka cookies strony www.honolulu.pl 

Administratorem danych osobowych jest Nonoproblemo Sp. J. (adres prowadzenia działalności: ul. 

Kasztelańska 11/2, 61-316 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań Wilda - Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000318074, NIP 777-308-94-02, REGON 300989355, adres poczty elektronicznej: 

biuro@nonoproblemo.pl). 

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia 

zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. 

Strona www.honolulu.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez 

Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie przechowywane na Twoim 

komputerze i umożliwia analizę korzystania z witryny. Informacje na temat korzystania z tej strony 

internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam 

przechowywane.  Polityka prywatności Google Analytics: 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl 

Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych przez Nonoproblemo Sp. J. narusza przepisy RODO masz prawo 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Strona internetowa www.honolulu.pl  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z 

wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które są wykorzystywane dla prawidłowego 

funkcjonowania witryny internetowej. Szczegółowe zasady polityki cookies prezentowane są poniżej: 

1. „Cookies” („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, przesyłane przez stronę internetową na 

Państwa komputer po to, by umożliwić mu zapamiętanie poszczególnych informacji o sesji 

połączenia internetowego (zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer). Państwa 

komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie 

internetowej, z której one pochodzą; nie może o nie występować żadna inna strona 

internetowa. 

2. Istnieją dwa rodzaje „cookies”: 

a. Związane z sesją – są one utrzymywane tylko w czasie, w jakim jest uruchomiona 

przeglądarka. W momencie zamknięcia przeglądarki „cookies” są kasowane. Strony 

internetowe mogą wykorzystywać „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, 

np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie albo aby umożliwić Państwu dostosowanie 

swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony 

b. Trwałe – tego rodzaju „cookies” są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu 

określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają. 



3. Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” - 

trwałe czy też związane z sesją – mogą Państwo wyłączyć „cookies” w swojej przeglądarce. 

Nadal będą Państwo mieli dostęp do wszelkich informacji i zasobów na naszej stronie. Jednak 

wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na funkcjonowanie niektórych stron internetowych. 

Proszę mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na 

funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych przez Państwa stronach.  

 


