ZAŁĄCZNIK NR 4
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z
możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
2. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w
formularzu rejestracyjnym danych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu
Usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Usługobiorcy z Serwisu.
3. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w
celu i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
4. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych
Usługobiorców:
a) nazwisko i imiona, nazwa firmy,
b) adres zamieszkania, siedziba firmy,
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
5. Usługodawca ma prawo przetwarzać również inne dane osobowe Usługobiorców, jeżeli
jest to potrzebne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o
świadczenie Usług droga elektroniczną.
6. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców,
jeżeli jest to:
a) niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu,
b) niezbędne do ustalenia prawidłowości rozliczeń pomiędzy nim a Usługobiorcą,
c) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z
przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych
przez Usługodawcę,
d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
7. Usługodawca gromadzi dane niezbędne do należytego wykonania zawieranych umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną. Zebrane dane osobowe nie są udostępniane
osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one
dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Usługodawca jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym
podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich
utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych
osobowych Usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby
informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych
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osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
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