
 
Polityka Prywatności Studio Tańca Rytm 
 
 
Studio Tańca Rytm zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
Każdego użytkownika Studio Tańca Rytm obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. 
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Studio Tańca Rytm nie 
sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych 
klientów/użytkowników Studio Tańca Rytm. 
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie wypełniaj formularza zapisu/ kontaktu 
znajdującego się na stronie www.RytmDance.pl 
 
Dane Osobowe 
W czasie korzystania ze strony www.RytmDance.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych 
swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób, w większości 
przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. 
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Studio Tańca Rytm. Nie podanie 
wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. 
 
Niezapowiedziane Wiadomości 
Studio Tańca Rytm zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, 
których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. 
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Studio Tańca Rytm rozumie informacje odnoszące się 
bezpośrednio do usług i produktów Studio Tańca Rytm (np. informacje organizacyjne), niekomercyjne 
listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)  
 
Jawne Dane Osobowe 
Dane osobowe podane na stronie www.RytmDance.pl przy okazji wysyłania komentarzy do 
artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające 
te dane (z wyłączeniem adresu E-Mail). 
 
Cookies (Ciasteczka) 
Niektóre obszary serwisów należących do Studio Tańca Rytm mogą wykorzystywać cookies, czyli 
małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do 
uproszczenia lub umorzenia danej operacji. 
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.RytmDance.pl pliki 
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, optymalizacji 
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
Użytkownika strony www.RytmDance.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną 
do Jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 
Użytkownicy Strony www.RytmDance.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie 
ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Strony www.RytmDance.pl (po zalogowaniu), 
dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie w/w strony internetowej ponownie wpisywać 
loginu i hasła; 
W ramach strony www.RytmDance.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 
 
 
 



 
W ramach Strony www.RytmDance.pl stosowane są również następujące rodzaje plików cookies: 
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. 
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 
strony www.RytmDance.pl; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. 
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach w/w strony; 
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych w/w strony;„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych 
przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka 
lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej 
dostosowanych do ich zainteresowań. 
 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
Użytkownika. 
Użytkownicy Strony www.RytmDance.pl mogą dokonać w każdym momencie 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 Strony 
www.RytmDance.pl 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Operator Strony www.RytmDance.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 
wpłynąć na funkcjonalności dostępne na w/w stronie internetowej. 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony www.RytmDance.pl  
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców 
oraz partnerów. 
 
Wyłączenie Odpowiedzialności 
www.RytmDance.pl jest serwisem skoncentrowanym na pomocy w nauce i przekazaniu jak 
największej ilości praktycznych informacji. 


