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POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
I.

ZASADY OGÓLNE PRZYJĘTEJ PRZEZ NAS POLITYKI PRYWATNOŚCI
1.

Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej: Administratorem) jest Joanna Kiełbasa, reprezentująca firmę
Dla Psa Kiełbasa Joanna Kiełbasa, z siedzibą w Białymstoku 15-519, przy ul. Korzeniowskiego 13, NIP 966-185-03-61. Kontakt
z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres asia@dlapsakielbasa.pl lub pocztą
tradycyjną na adres siedzimy firmy.

2.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Państwa, Państwa dane i zapewnia, że są one:
•

przetwarzane zgodnie z prawem,

•

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami,

•

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3.

II.

Polityka prywatności określa m.in.:
•

zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

•

możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,

•

sposoby wykorzystania tych danych,

•

politykę wykorzystania plików cookies na stronie internetowej dlapsakielbasa.pl.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane:
•

w celu zawierania umowy zlecenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO).
Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i zrealizowanie zamówienia;

•

w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy zlecenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Brak
podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i zrealizowanie zamówienia;

•

w celach marketingu bezpośredniego, oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio, w tym na otrzymywanie
informacji handlowej (podstawa prawna: zgoda użytkownika). W przypadku udzielenia zgody marketingowej, mogą Państwo
ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

•

W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

•

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

III.

KATEGORIE DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
a)

imiona i nazwisko, nazwa firmy

b)

adres (ulica, kod pocztowy, miasto)

c)

numer telefonu,

d)

adres e-mail,
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e)

IV.

nr i seria dowodu osobistego

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy zlecenia przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami Państwo kontaktowali w sprawie jej zawarcia.
Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy zlecenia przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń
z umowy.
Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu,
aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną Państwo zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw.
Zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
– wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią
wiadomość pocztą elektroniczną na adres: asia@dlapsakielbasa.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy. Przysługuje Ci również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VI.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu
danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług:
•

HEKKO.PL, H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - powierzenie danych hostingodawcy w
celu ich przechowywania na serwerze,

•

BIURO RACHUNKOWE UNIT JADWIGA TURKOWSKA z siedzibą w Białymstoku ul. Orzeszkowa 32,15-084 Białystok –
powierzenie danych biuru rachunkowemu w celu świadczenia usług księgowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony
i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

VII.

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VIII.

ZMIANA POLITYKI
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Rozszerzenie lub zmiana zakresu świadczonych przez nas usług oraz zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne będzie
wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej
wdrożenia. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na Państwa prawa do sprawowania przez Państwa kontroli nad przetwarzanymi przez
nas danymi.

IX.
1.

PLIKI COOKIES
Serwis dlapsakielbasa.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Państwa
urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora
(cookies własne) lub podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

2.

Serwis wykorzystuje dwa typy cookies: sesyjne (są usuwane po zamknięciu przeglądarki) oraz trwałe (są przechowywane na
urządzeniu końcowym i umożliwiają im rozpoznanie Państwa przy kolejnej wizycie w serwisie).

3.

Podczas pierwszej wizyty w serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

4.

Ustawienia plików cookies mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić z poziomu przeglądarki. Mogą je Państwo również
usunąć jednak może to spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdą Państwo
w ustawieniach lub preferencjach przeglądarki internetowej.

5.

Pliki cookies są używane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych,
społecznościowych i marketingowych, w tym:

•

badania statystyk serwisu

•

logowania i utrzymania Sesji, tj. uniknięcie konieczności ponownego logowania się

•

rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego

•

badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą Państwo się ze mną skontaktować, wysyłając
wiadomość na adres asia@dlapsakielbasa.pl

Wersja z dn. 25.05.2018 r.
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