POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Polityka prywatności serwisu www.placzabaw.com.pl
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego
www.placzabaw.com.pl
2. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest GRUPA HYDRO SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Mosinie, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina (KRS:
0000518085, NIP: 7773240081, REGON: 302783184)
Kontakt do Administratora: hydro@placzabaw.com.pl

3. Wykorzystanie danych osobowych
Dane osobowe są zbierane oraz wykorzystywane do celów niezbędnych do prawidłowego
świadczenia oferowanych usług, a także do informacji na temat aktywności użytkownika
w serwisie internetowym. Dane osobowe są zbierane wyłącznie za zgodą użytkownika.

Kontakt: hydro@placzabaw.com.pl

4. Zakres przetwarzania danych

Dane zbierane są w następujących miejscach i etapach realizacji oferty:

4.1. Zapytanie ofertowe;
4.2 Nawiązanie kontaktu poprzez formularz kontaktowy bądź formularz na stronie
produktowej;
4.3 Zapis do newslettera oraz pobranie cennika;
4.4 Portale społecznościowe;
4.5 Realizacja i wykonanie zamówienia;
4.6 Aktywność na stronie internetowej w postaci anonimowych plików Cookie.

5. Twoje prawa i bezpieczeństwo

Użytkownik ma prawo w każdym momencie zgłosić się w celu usunięcia, poprawy,
aktualizacji swoich danych, także ma prawo wglądu. W celu ochrony danych
osobowych przed osobami nieupoważnionymi, opracowaliśmy wewnętrzne
procedury bezpieczeństwa i zalecenia. GRUPA HYDRO SP. Z O.O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA stosuje technologię SSL, zabezpieczająca dane osobowe
(certyfikat SSL), gwarantujący wiarygodność
i bezpieczeństwo stron internetowych.
1.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywania danych
osobowych użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania
zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
Dotyczy to następujących grup odbiorców:
o firma hostingowa - na zasadzie powierzenia
o kurierzy
o operatorzy płatności
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
realizacji celu działania strony
o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
2.
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to
konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane
dłużej niż przez 3 lata.
3.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

o dostępu do danych osobowych dotyczących użytkownika,
o ich sprostowania,
o aktualizacji,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4.
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu
nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec użytkownika
interesów, praw i wolności,
w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi
Serwisu.
7.
W stosunku do użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego.
8.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza
teren Unii Europejskiej.
9.
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
10. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja
hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co
stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł
użytkowników.
11. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
12. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.

6. Polityka plików „cookies”
Pliki cookies.
Czym są pliki „cookies”?
Pliki cookies to plik tekstowych wysyłane i przechowywane na urządzeniach
końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
Wykorzystywane są do pomiarów statystycznych, a także do poprawnego
wyświetlania treści internetowych. Pliki cookies są w pełni anonimowe.
Do czego używane są plików „cookies”?
Mogą być wykorzystywane w celu dostosowania zawartości stron internetowych,
personalizacji treści stron internetowych a także do pomiarów statystycznych,
niewykorzystujących danych osobowych.
Usuwanie plików „cookies”
Pliki cookies są łatwo usuwalne w ustawieniach urządzenia końcowego bądź w
przeglądarce obsługującej stronę. Ustawienia można dostosować w taki sposób, aby
przeglądarka internetowa blokowała automatyczną obsługę plików cookies.

