Polityka prywatności w serwisie www.andantemini.pl
Jako właściciel serwisu www.andantemini.pl, firma IDC Polonia S.A. dokłada wszelkich
starań, by prywatność użytkowników witryny podczas korzystania z jej zasobów była
chroniona. Jak to robimy?
Dane administratora danych osobowych:
I.D.C. Polonia S.A. z siedzibą w Libertowie,
ul. Bartnicka 35, 30-444 Libertów,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000052456
email: office@idcpolonia.pl
telefon: +48 12 270 35 40

Na jakie cele zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?
Kontakt z nami
Jeśli kontaktujesz się z nami mailowo lub telefonicznie, przetwarzamy Twoje dane do celów
zainicjowanej przez Ciebie korespondencji.
Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku Twoja zgoda wynikająca z
zainicjowania kontaktu, a po zakończeniu kontaktu jest nią usprawiedliwiony cel –
archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane zbierane podczas korzystania z witryny
Nasz serwer, pliki cookies oraz skrypty takie jak Google Analytics czy piksel remarketingowy
Facebooka automatycznie zapisują dane o każdej wizycie użytkownika, takie jak jego adres
IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres referencyjny, długość
wizyty, odwiedzane podstrony, źródło ruchu na stronie itp. Podstawą przetwarzania takich
danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. cele marketingowe.
Jeśli nie życzysz sobie śledzenia Twojej aktywności przez pliki cookies, możesz wyrazić
sprzeciw poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Skrypt Google Analytics możesz
zablokować instalując specjalną wtyczkę do Twojej przeglądarki dostępną tutaj.

Czy komuś przekazujemy Twoje dane?
Twoich danych nie przekazujemy żadnym nieuprawnionym podmiotom trzecim. Są one
przez nas powierzane wyłącznie firmom dostarczającym nam usługi niezbędne do
prowadzenia naszej działalności, tj. hostingodawcy naszej strony www i poczty e-mail.

Przysługujące Ci prawa
W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii. Możesz żądać
żebyśmy je usunęli, zmienili oraz zmniejszyli zakres, w którym je przetwarzamy.
Zawsze możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele
marketingowe, a jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, to zawsze możesz
ją odwołać m.in. poprzez usunięcie plików cookies.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uważasz, że w jakiś sposób naruszamy Twoje prawa.

Profilowanie
Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne
podobnie doniosłe skutki.

