Polityka prywatności

§ 1.
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania,
przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za
pośrednictwem Portalu.
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Aplikację jest XIT DAMIAN LACH,
Wierzbie 11A, 26-015 Pierzchnica, REGON: 369878863, NIP: 6572488879, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwany dalej “Administratorem”)
3. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z usług
świadczonych za pośrednictwem Portalu.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest
dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po
zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
5. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami
obowiązującego prawa.
6. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne w celu jego weryfikacji,
autoryzacji i prawidłowej obsługi przez Usługodawcę.
7. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora
do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora,
wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
8. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez
Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach funkcjonowania
Aplikacji.
9. Poprzez instalację Aplikacji lub założenie Konta Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i
akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.

§ 2.
[Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu]

1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, Administrator będzie wymagał
podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w
celu nawiązania kontaktu”).

2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne,
jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z
Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.
3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia
poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 3.
[Przetwarzanie danych osobowych]
Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem świadczenia
przez Administratora usługi na rzecz Użytkownika.

§ 4.
[Prawa i obowiązki Administratora]

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów
Ustawy z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności
uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z
naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych
osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji
przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika właściwym organom,
które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy
powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5.
[Prawa i obowiązki Użytkownika]

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia
udostępnionych danych osobowych.
3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji
przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik utraci możliwość
korzystania z tych usług.

4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Jeżeli
Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z
usług.

