Dane osobowe i polityka prywatności
1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika podanych w procesie składania
zamówienia, rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym koncie przez
użytkownika odbywa się za zgodą użytkownika. Administrator przetwarza dane
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie
z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez
administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania
zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych.
Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania
danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do administratora stanowi
wyłączną podstawę usunięcia danych lub konta użytkownika. Powyższe
oświadczenie należy przesłać na adres właściciela serwisu lub na adres e-mail:
biuro@kryptosygnal.net
3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy
między Serwisem a użytkownikiem lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań
przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą.
4. Przekaz danych i informacji oraz dokonywanie transakcji internetowych w
serwisie oparte są na protokole SSL wykorzystującym 128-bitowe szyfrowanie
danych. Protokół jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi e-commerce i zapewnia
pełną poufność i ochronę wszelkich przekazanych informacji, a także informacji
zwrotnych.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż serwis korzysta z plików cookies i
podobnych technologii. Korzystanie przez użytkownika z serwisu bez zmiany
ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację na korzystanie z ww.
technologii.
6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw.
ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika
(np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp
jest Administrator.

7. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich
mogą także podmioty współpracujące z administratorem m.in. partnerzy
świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji.
8. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji
administratora.
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internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
9. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest
ustalana tożsamość użytkownika.
10. Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.
Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików
cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne
strony internetowe.
11. Serwis korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach
świadczenia usług oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu internetowego, co umożliwia
ulepszanie jego struktury i zawartości.
12. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa
zasadnicze rodzaje tych plików:
•
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Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
•

stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.

13. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie,
stosujemy ich następujące rodzaje:
•

niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych
usług;

•

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

•

wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych i aplikacji;

•

statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych
i aplikacji.

14. Jak zablokować lub usunąć pliki cookies?
W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies prosimy o zapoznanie się
i zastosowanie się do instrukcji dostawcy używanej przez użytkownika przeglądarki
internetowej.
Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień
niniejszego regulaminu.
Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana
regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie
serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do
składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Piotr Jasiński z siedzibą w Tarnowie,
ul. Platanowa 14, 33-100 Tarnów, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8733265307; REGON: 369149704.
Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Platanowa 14, 33-100 Tarnów
– przez e-mail: biuro@kryptosygnal.net
1. Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyłem inspektora ochrony danych. W sprawach ochrony danych osobowych
kontaktuj się bezpośrednio ze mną.
1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będę przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie po to, aby:
•

wykonać łączącą Ciebie ze mną umową, np. przesłać na wskazany przez Ciebie
adres e-mail potwierdzenie zakupu, fakturę VAT dokumentującą dokonany przez
Ciebie zakup.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
•

Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych mi przed zawarciem umowy

•

Twój oraz moje uzasadniony interes – mam uzasadniony interes w tym, aby
przetwarzać Twoje dane osobowe – bez tego nie będę mógł wykonać łączącej
Ciebie i mnie umowy.

1. Okres przechowywania danych osobowych
Będę przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wykonania umowy, a następnie
do upływu przedawnienia roszczeń z umowy.
1. Odbiorcy danych
Będę przekazywać Twoje dane osobowe:
•

podmiotom, które z nami współpracują w zakresie obsługi transakcji, tj.: np.
serwis przelewy24.pl, w zakresie obsługi księgowej: serwis fakturowo.pl i biuro
rachunkowe.
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osobowych

i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na
Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzam Twoje dane na
podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania ode mnie
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abym przesłał
Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobię to tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzam na podstawie umowy
z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się ze mną biuro@kryptosygnal.net
Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach
można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
•

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

•

IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

•

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

•

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak
np. http://allaboutcookies.org

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem, jak i przetwarzania prowadzonego na innych
podstawach prawnych. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia
o wycofaniu

zgody

na

mój

adres

korespondencyjny,

mój

adres

mailowy:

biuro@kryptosygnal.net
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

