Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1. Administratorem danych jest firma Reprosystemy Mariola Doleżał z siedzibą w Warszawie
przy ul.Pokornej 2/lokU22 NIP: 5241808019, REGON: 141194992. Ochrona danych
odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich
przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy,
zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą
elektroniczną,
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO.
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych
statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz realizowanie zamówień
Użytkowników.
4. Podane przez Klienta dane osobowe oraz adres e-mail będą wykorzystywane w celu
realizacji zamówień, ich rozliczania i dostarczania ich pod właściwy adres, kontaktów przy
realizacji zamówień, dostępu do usług i informacji oferowanych przez Operatora. Ponadto
udostępniane informacje będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia transakcji
finansowych związanych z płatnościami.Dane te mogą również zostać wykorzystane w
dokumentach księgowych, jeśli Użytkownik postanowi udostępnić niezbędne informacje w
ten sposób.
5. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do kontroli przetwarzania
swoich danych podanych podczas rejestracji oraz zebranych podczas składania zamówień, a
zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
poprawienia czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli
są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są już zbędne do realizacji zamówień.
6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane
mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą
wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru
sprawiedliwości.

