Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
Dbając o Państwa prywatność, prezentujemy Państwu najważniejsze zasady przetwarzania danych
osobowych, obowiązujące podczas korzystania z tej strony internetowej oraz podczas naszej
współpracy.
Kierując się dbałością o Państwa prywatność oraz bezpieczeństwo Państwa danych osobowych,
realizujemy wszystkie obowiązki wynikające z RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
oraz kierujemy się branżowymi „dobrymi praktykami”.

I)

Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest:

MarryYou – MXData Grzegorz Dobromiński, ul. Mokra 6/1, 05-270 Marki, NIP 527 241 60 36

II)

Państwa dane osobowe, przetwarzane są w następujących celach:

1) Świadczenie usług Administratora
2) Marketing bezpośredni oferowanych usług (w tym newsletter)
3) Marketing bezpośredni inny niż newsletter

III)

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1) Państwa zgoda wyrażona dobrowolnie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2) Obowiązek prawny, ciążący na Administratorze np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1
lit. C RODO)
3) Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do
zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
4) Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych, w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5) Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
a) Profilowaniu w celach marketingowych
b) Przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
c) Badaniu satysfakcji klientów

IV)

Podanie danych jest dobrowolne ale w pewnych przypadkach może być konieczne do
zawarcia umowy świadczenia usług

V)

Przysługuje Państwu możliwość cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia rzeczonej zgody, pozostaje zgodne z
prawem.

VI)

W ramach strony internetowej możemy automatycznie dopasowywać treści do Twoich
potrzeb, tj. dokonywać profilowania wykorzystując do tego podane przez Państwa dane
osobowe.

VII)

Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres, w którym będziemy mie ć do tego
podstawę prawną, a więc do momentu w którym:
1) Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania
Państwa danych
2) Ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową świadczenia usług
3) Cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą tego
przetwarzania
4) Wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

VIII)

Dokładamy najwyższej staranności aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.
Wszystkie dane osobowe przesyłane za pomocą strony internetowej, szyfrowane są za
pomocą certyfikatu SSL.

IX)

Przysługuje Państwu prawo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dostępu do Państwa danych osobowych,
Sprostowania danych osobowych
Usunięcia danych osobowych
Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Przeniesienia danych osobowych do innego Administratora
Wniesienia sprzeciwu
Wniesienie skargi do organu nadzorczego

X)

W celu kontaktu z Administratorem lub w celu skorzystania z przysługujących praw,
należy kontaktować się na adres email: iod@marryyou.pl

XI)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych,
wspierających naszą działalność.

