POLITYKA PRYWATNOŚCI PASIEKI WIOSENNEJ

§1
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych w Serwisie dostępnym pod adresem internetowym
www.pasiekawiosenna.pl jest Dariusz Bogdański zamieszkały pod adresem: Wiosenna 4/6, Konstantynów
Łódzki (95-050). Z administratorem danych osobowych można nawiązać kontakt poprzez adres e-mail:
info@pasiekawiosenna.pl lub telefonicznie: 577 914 557.

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności
i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu oraz w tym
celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§2
Zasady gromadzenia Danych Osobowych
1. Przeglądanie Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z
plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik.
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:


w celu przekazywania subskrybowanego newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,



w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania, np. w związku z prowadzoną
korespondencją elektroniczną lub kontaktem telefonicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
przez okresy prawem przewidziane w zależności od przedmiotu i tematyki prowadzonej
korespondencji,



w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw administratora danych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO przez okres, po upływie którego dojdzie do przedawnienia roszczeń,



w pozostałych prawnie uzasadnionych wypadkach, w których Państwa dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie określonych przepisów prawnych oraz przez okres prawem przewidziany.

3. Administrator danych osobowych wyraźnie wskazuje w Serwisie, które Usługi świadczone w ramach Serwisu
wymagają podania danych osobowych.
4. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
będzie odbywało się na zasadach analizy podanych przez Użytkownika informacji w celu personalizowania
oferty.

§3
Zakres przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania

1. Administrator danych osobowych gromadzi także dane o adresie IP Użytkowników w celach statystycznych
oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów.
2. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres świadczenia Usług, chyba że przepisy prawa
przewidują dłuższy okres ich przetwarzania.

§4
Uprawnienia Użytkowników
1. Użytkownik korzysta z następujących praw:
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych
przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i
planowanym terminie usunięcia danych;
b) prawo do sprostowania danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych usunięcia
niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich
niekompletności lub nieaktualności na wniosek osoby zainteresowanej;
c)

prawo do usunięcia danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych,
których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały
zebrane;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, a zatem prawo zażądania od administratora zaprzestania
wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba,
jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub
dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu
nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
e) prawo do przenoszenia danych, a zatem prawo zażądania od administratora wydania danych
dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez
komputer;
f)

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, a zatem prawo
sprzeciwienia się administratorowi przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez
konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

g) prawo wycofania zgody, a zatem prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,
h) prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
znajduje się po adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie w
formie pozwalającej administratorowi na jej faktyczne uwzględnienie, a zatem na przykład poprzez przesłanie
żądania na adres e-mail administratora danych.

§5
Wykorzystanie plików Cookies
1. Pliki Cookies, tzw. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera
Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika, bądź
zapamiętywania historii podejmowanych przez niego działań.
2. Serwis używa technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i
przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych
treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach.
3. Korzystając z Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę
na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli nie
zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia
swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
4. Pliki Cookies, tzw. „Ciasteczka” są wykorzystywane w następujących celach:


identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych,
zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora,



lepszego dopasowania treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,



ułatwienia Administratorowi lub reklamodawcom prezentowanie Użytkownikowi Internetu
reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,



optymalizacji korzystania z Serwisu,



dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, oraz



tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą
ustawień przeglądarki.
6.Używając Cookies w Serwisie nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji
przechowywanych w Cookies. Dane eksploatacyjne (dane o zachowaniu Użytkowników) zbierane przy użyciu
Cookies lub innych podobnych technologii mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek,
płeć, wielkość miejscowości) podanymi nam przez Użytkowników przy rejestracji do naszych usług. W takim
każdym wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika
(anonimizacja danych). Do realizacji celów wskazanych powyżej, Administrator może współpracować z
partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji, z jednoczesnym
zapewnieniem pełnej ochrony danych osobowych.
7. Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów
systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą
obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony,
z której dokonano wizyty w Serwisie.

§6
Bezpieczeństwo

1. Zaleca się samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa.
2. W szczególności należy zachować w poufności dane do logowania i nie udostępniać ich osobom trzecim.
§7
Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
1. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Użytkowników, dane osobowe mogą być przekazywane innym
podmiotom, z którymi wiążą Administratora stosowne umowy (np. podmiotom obsługującym stronę
internetową) w niezbędnym i uzasadnionym zakresie. Jednak nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych
osobowych Użytkowników z uwagi na stosowane przez Administratora danych środki organizacyjne oraz
techniczne.
2. Dane Użytkowników mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontrolującym (np.
Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Ochrony Danych Osobowych).
3. W powyższych przypadkach dane osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie
przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek.
4. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§8
Postanowienia końcowe
1. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych na jego żądanie, a
także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
2. W celu dokonania przez Użytkownika aktualizacji swoich danych osobowych należy bezpośrednio
skontaktować się z administratorem danych.
3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika w trybie bez zbędnej zwłoki, chyba że sprawa wymaga
wyjaśnienia i zweryfikowania stanu faktycznego, przy czym sprawa nie powinna być załatwiona w terminie
przekraczającym 30 dni.

