POLITYKA PRYWATNOŚCI
ważna od 1 października 2016 r.

§1
GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej
Sochaczew.poleca.to jest Media-Planet S.C. z siedzibą w Sochaczewie, adres: al. 600-lecia
25A/21, 96-500 Sochaczew.
Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak imię, nazwisko, adres
email czy adres pocztowy.
Media-Planet S.C. nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby
zainteresowane przekazują swoje dane w konkretnym celu (np. w celu zaprenumerowania
Newslettera internetowego, wzięcia udziału w badaniu, konkursie lub loterii, zamówienia
próbek lub broszur, czy też prośby o udzielenie informacji) i wyrażają zgodę na ich
wykorzystanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, a osobom
udostępniającym dane służy prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy zgodnie z prawem,
wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i zawsze wyłącznie w zakresie - pod względem
treści i czasu - wymaganym w określonym przypadku. Cele w jakich przetwarzamy zebrane
przez nas dane osobowe obejmują m. in.: udzielanie odpowiedzi na pytania lub
zareagowanie na wyrażone obawy, spełnienie prośby lub zawiadomienie zainteresowanych
osób o wynikach konkursu lub loterii.
Media-Planet S.C. gwarantuje, że nie sprzeda, ani nie udostępni danych osobowych żadnym
stronom trzecim bez uzyskania wyraźnej zgody osoby zainteresowanej. Możemy jednak
zostać zobowiązani do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa
lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

§2
WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW REKLAMY I MARKETINGU
Dane osobowe mogą być również przez nas przechowywane i wykorzystywane dla celów
reklamy lub marketingu, w tym dla takich celów jak, np. wysyłanie Newsletterów, próbek
produktów, zaproszeń do udziału w konkursach lub loteriach, drogą elektroniczną lub
pocztową lub za pomocą innego kanału komunikacji. W przypadkach wymaganych prawem,
określone działania marketingowe będą podejmowane pod warunkiem uzyskania wyraźnej
zgody osoby zainteresowanej na wykorzystanie jej danych osobowych dla celów reklamy lub
marketingu. Dane danej osoby możemy wykorzystać w celu stworzenia i utrzymywania
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profilu użytkownika, co pozwoli nam zaoferować reklamy i promocje dopasowane do
indywidualnych potrzeb. Możemy również wykorzystywać przekazane nam dane w celu
analizy i poprawy naszych usług internetowych oraz działań w zakresie reklamy, marketingu,
badań rynkowych i sprzedaży.

§3
WYCOFANIE ZGODY
Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub części w
każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie
otrzymania wycofania zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas na
jeden z następujących adresów:

Pocztą elektroniczną na adres: biuro@poleca.to
Pocztą na adres:
Media-Planet S.C.
al. 600-lecia 25A/21
96-500 Sochaczew

§4
PRAWO DO INFORMACJI
Na życzenie, informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju i treści danych osobowych, które
zostały zgromadzone w trakcie jej wizyt na naszej stronie internetowej, w tym o celach,
zakresie i sposobie przetwarzania danych. Wszelkie zapytania w tej kwestii najlepiej
kierować pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.

§5
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed
utratą, zniszczeniem, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

§6
ZMIANY I AKTUALIZACJE
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji którejkolwiek części niniejszego
oświadczenia o ochronie danych w wybranym przez nas momencie, bez konieczności
zawiadamiania o tym użytkowników. Prosimy regularnie sprawdzać treść niniejszej
informacji, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach lub aktualizacjach w zakresie
niniejszego oświadczenia. Oświadczenie zawsze opatrzone jest stosowną datą wejścia w
życie.
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