Polityka prywatności
Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane
dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email,
kwestionariusza itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email,
itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom
trzecim.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej
stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do
personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o
każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą
wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą
wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru
sprawiedliwości.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania z
poszczególnych funkcji, np. rozpoznawanie i automatyczne logowanie powracającego
użytkownika, oraz w celu odbierania danych statystycznych o oglądalności, z których
korzysta tylko redakcja serwisu. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce
internetowej
opcję
przyjmowania
ciasteczek.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji o cookie możesz znaleźć na stronie wszystkoociasteczkach.pl

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowej polityki prywatności na tej stronie.

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony
danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (określane jako „RODO”).
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Emar Sc Marek Szpakowicz Ewa
Łozowicka , 76 - 200 Słupsk
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową:
marek@intryga.com.
2. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W związku z tym, że poprzez stronę intryga.com umożliwiamy kontakt w różnych
sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych
zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania
informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je
według celu przetwarzania danych.
a. Przedstawienie oferty naszych usług
Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług
przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego:
Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść
zapytania.
Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
b. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o
przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą
formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www,
numer telefonu, treść zapytania.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na
żądanie osoby, której dane dotyczą).
3. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do:
c. dostępu do swoich danych osobowych,
d. sprostowania danych osobowych,

e. usunięcia danych osobowych,
f. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
g. przenoszenia danych osobowych,
h. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
i. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy:
marek@intryga.com
Bezpieczeństwo Państwa danych
Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich
starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Zobowiązujemy się do:
o
o

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub
zniszczeniem,
dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób
posiadających wydane przez nas upoważnienie,

o

zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,

o

prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do
przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu
realizacji Usługi,

o

prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób
przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,

o

zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne,
służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami
Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy.

