Polityka prywatności serwisu zmistrzemwprost.pl
#A. Wprowadzenie
Prywatność użytkowników zmistrzemwprost.pl (dalej "Serwis") jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby jš chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi
osobowymi.
Zgoda wyrażona na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas
pierwszej wizyty w Serwisie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie w Serwisie.
Administratorem danych osobowych jest:
Agencja Artystyczna Jazz-On Production Michał Polcyn z siedzibą: ul. Borówkowa 12, 96-300 Żyrardów, NIP 556-246-96-15, Regon 340609491
E-mail: info@zmistrzemwprost.pl
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO)
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego zmistrzemwprost.pl
Polityka prywatności zmistrzemwprost.pl dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu zmistrzemwprost.pl.
#B. źródło
Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany dla celów Wabbit.pl (dalej także Serwis)
#C. Zbieranie danych osobowych
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez zmistrzemwprost.pl:
- informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz
system operacyjny;
- informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z Serwisu, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w Serwisie;
- informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w Serwisie;
- informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w Serwisie na przykład imię i nazwisko,
zdjęcia profilowe, dane edukacyjne;
- informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania
subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
- informacje wprowadzane podczas korzystania z usług Serwisu;
- informacje, które są generowane podczas korzystania z Serwisu, w tym kiedy, jak długo i jak
często z niego korzystasz;
- informacje dotyczące usług z których korzystasz za pośrednictwem Serwisu, w tym imię i nazwisko, adres e-mail;
- informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem Serwisu, w tym treści komunikacyjne i metadane;
- wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i
przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.
#D. Korzystanie z Twoich danych osobowych
Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem Serwisu będą wykorzystywane do celów
określonych w niniejszej polityce. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
- administrowania Serwisem i przedsiębiorstwem związanym z zmistrzemwprost.pl (zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO)
- personalizowania Serwisu dla Ciebie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), d) i f) RODO);
- umożliwienia korzystania z usług dostępnych w Serwisie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), d) i f)
RODO);

- przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), d) i f)
RODO);
- wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
- przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą elektroniczna lub podobną technologią (możesz poinformować nas w dowolnym momencie, że nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), d) i f) RODO);
- dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby
trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych
informacji) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO);
- zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w
związku z Serwisem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
- zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i zapobieganie oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a),
b), c), d) i f) RODO);
- weryfikacji zgodności z Regulaminem korzystania z Serwisu (w tym monitorowanie prywatnych
wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Serwisu) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO).
Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, w
celach marketingu bezpośredniego.
#E. Ujawnianie danych osobowych
Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom, doradcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do
celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.
Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
- w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
b) i f) RODO);
- w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie
informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f)
RODO).
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej Polityce prywatności nie będziemy udostępniać
osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.
#F. Międzynarodowe transfery danych
Dane, które gromadzimy są przechowywane i przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności na serwerach zmistrzemwprost.pl znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Dostęp do
danych jest uniemożliwiony poprzez ich zaszyfrowanie.
Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji Polityki Prywatności.
#G. Zachowywanie danych osobowych
Dane osobowe, które przetwarzamy we wskazanych powyżej celach, nie będą przechowywane
dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia tych celów.
Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji Polityki Prywatnśoci zachowamy dokumenty
(w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
- w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
- jeli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych
postępowań sądowych; i
- w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie
informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
#H. Bezpieczeństwo danych osobowych
Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności dla zabezpieczenia dostępu
do przekazanych nam danych osobowych, w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie
danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które nam podasz na naszych bezpiecznych
serwerach.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie
niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do Serwisu; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się w Serwisie).
#I. Aktualizacje
Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w Serwisie ich nowej
wersji. Powiadomimy Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości w Serwisie.
#J. Twoje prawa
Możesz zażądać udostępnienia Twoich danych osobowych, które są przechowywane przez zmistrzemwprost.pl.
Możesz zażądać sprostowania, usunięcia, ukrycia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych, które nam przekazałeś , w zakresie dozwolonym przez prawo.
Masz prawo zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora.
Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w
celach marketingowych.
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO.
W przypadku gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez zmistrzemwprost.pl
z naruszeniem przepisów prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Adres poczty elektronicznej i telefon dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
#K. Strony Internetowe osób trzecich
Serwis zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy
odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.
#L. Aktualizacja informacji
Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizacji Twoich danych
osobowych, które zostały nam przez Ciebie przekazane.
#M. Ciasteczka
Korzystamy z plików cookie Google Analytics.
Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z Serwisu. Jeśli zablokujesz
pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji Serwisu. Możesz zawsze usunąć
pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie będzie mieć negatywny wpływ
na dalsze korzystanie z Serwisu, podobnie jak ich zablokowanie.

