Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych jest Vetrostyle Irena Korol Ul. Jarzębinowa 17, 55-080 Kąty Wrocławskie,
Polska, NIP: 7792126245 (zwane dalej usługodawcą)
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami ogólnie obowiązującego prawa, a
przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
3. Szanujemy prawo do prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe podane w
formularzach na naszej stronie będą traktowane jako poufne i nie będą widoczne dla osób
nieuprawnionych.
4. Podanie informacji i zgoda na ich przetwarzanie jest zawsze dobrowolne.
5. Brak zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić prawidłową realizację usług świadczonych
drogą elektroniczną.

§2. Administrator danych
1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na
naszej stronie internetowej lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych
lub formularzy zamówień, zapisz się do newslettera, skorzystaj z domu i przetwarzamy Twoje dane,
takie jak: nazwisko, imię, nazwa firmy, adres e-mail, telefon numer, stanowisko, miejsce pracy, adres
IP.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
(c) w zakresie i celu koniecznym do ustalenia, zmiany lub rozwiązania treści Umowy oraz do
prawidłowego wdrożenia świadczonych usług elektronicznych
d) w zakresie i celu niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów (uzasadnione cele), a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą dane: w zakresie i celu wyrażonej
przez ciebie zgody, jeśli powiesz nam o Formularz kontaktowy, zamawiasz usługę za pomocą
formularza zamówienia, subskrybujesz biuletyn, korzystasz z domu wakacyjnego.
3. Każda osoba, której dane, którym zarządzamy, ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania,
usuwania lub ograniczania przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego (Organ Ochrony Danych).
4. Skontaktuj się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy,
wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres e-mail: irena@vetrostyle.com.
5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody
tylko w zakresie konieczności wniesienia roszczeń do sądu lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne lub
międzynarodowe zobowiązują nas do zachowania danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika i innych jego danych osobowych
instytucjom upoważnionym na mocy obowiązującego prawa (np. Organom ścigania).
7. Skreślenie danych osobowych może nastąpić w wyniku cofnięcia zgody lub złożenia prawnie
dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych nikomu innemu niż osoba upoważniona do tego
na podstawie obowiązującego prawa.
9. Wprowadziliśmy kontrolę dostępu do danych osobowych, co minimalizuje wpływ ewentualnego
naruszenia bezpieczeństwa danych.
10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nas lub osoby i
podmioty, z którymi ściśle współpracujemy (ze względu na odrębne umowy przetwarzania danych
zgodnie z naszą polityką prywatności), wyłącznie w celach wymaganych do świadczenia usług
zamówionych drogą elektroniczną aby zapewnić bieżącą obsługę klienta drogą elektroniczną.

§3. Cookies
1. Strona korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer sieciowy i
przechowywane w oprogramowaniu komputerowym przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie łączy
się z witryną, witryna wykrywa typ urządzenia, z którym łączy się użytkownik. Parametry pozwalają
odczytać zawarte w nim informacje tylko na serwerze, który je utworzył. Dzięki temu pliki cookie
ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Zebrane informacje dotyczą
adresu IP, rodzaju używanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług
internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za
pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane będą wykorzystywane do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych stron internetowych w celu poprawy funkcjonowania strony internetowej i
umożliwienia bardziej efektywnej i łatwiejszej nawigacji. Monitorujemy informacje o użytkowniku za
pomocą narzędzia Google Analitics, które śledzi zachowanie użytkownika na stronie internetowej i
Smarts Up

