POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych jest ZEMA Ewa Szpakowicz z siedzibą w Białymstoku, ul.
Konwaliowa 16 lok. 9, REGON 200688102.
2. Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.
3. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony
www.zema.com.pl lub www.ewaszpakowicz.pl, nie zapisuj się do newsletterów, nie
korzystaj z formularza kontaktowego, nie nabywaj produktów i usług oferowanych
przez ZEMA Ewa Szpakowicz.
4. ZEMA Ewa Szpakowicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatności, które będą publikowane na stronie www.zema.com.pl oraz
www.ewaszpakowicz.pl.
5. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie do potencjalnych
Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego oraz formularza
zapisującego na newstletter.
Przetwarzanie danych osobowych
1. ZEMA Ewa Szpakowicz przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi ZEMA Ewa Szpakowicz oraz w celach
marketingu bezpośredniego.
2. ZEMA Ewa Szpakowicz wymaga tylko tych danych, które są niezbędne
do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez ZEMA Ewa Szpakowicz jest zgoda
Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Klientów w celu umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji subskrypcji newsletterów, marketingu bezpośredniego produktów i usług, zamówień na produkty i usługi oraz reakcji na informacje przesłane z wykorzystaniem
formularza kontaktowego.
4. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania zamówienia subskrypcji
newslettera, zakupu produktów i usług lub korzystania z formularza kontaktu, Klient
dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem
umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ZEMA Ewa Szpakowicz.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

6. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
7. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronach, wymaga podania
danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail.
8. Zaprenumerowanie newsletterów wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny,
aby można było wysłać newsletter, a imię pozwala zwracać się po imieniu. Uzyskane
w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Zapisanie się do
naszego newsletter-a, pozwala nam na wykorzystanie Twoich danych kontaktowych
w celu przekazania Ci informacji związanych z naszą działalnością.
9. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o
których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
11. W ramach witryn www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl wykorzystywane są
mechanizmy gromadzące i przechowujące informacje z użyciem plików Cookie - dane
identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony
internetowej.
12. W ramach witryn www.zema.com.pl oraz www.ewaszpakowicz.pl wykorzystywane są
mechanizmy gromadzące i przechowujące informacje z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej,
typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach
jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście nastąpiło
przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany.
13. Przeglądanie
zawartości
witryny
internetowej
www.zema.com.pl
oraz
www.ewaszpakowicz.pl, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
Użytkownicy podczas korzystania ze strony internetowej pozostają anonimowi.
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
1. Strona internetowa www.zema.com.pl lub www.ewaszpakowicz.pl zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 27 sierpnia 1997, gwarantuje bezpieczeństwo i
ochronę wszystkich wprowadzanych danych.
2. Informacje o użytkowniku będą zapisywane, przechowywane, przetwarzane oraz wykorzystywane jedynie do celów własnych firmy z zachowaniem obowiązujących zasad
bezpieczeństwa i nie będą ujawniane.
3. Informacje osobowe dobrowolnie podane w formularzu bądź podczas składania zamówienia subskrypcji newslettera, mogą zostać użyte przez administratora danych
strony internetowej do stworzenia zbioru potencjalnych klientów w rejestrze GIODO.

4. ZEMA Ewa Szpakowicz nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym
podmiotom.
5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
Pozostałe informacje
Strona internetowa www.zema.com.pl lub www.ewaszpakowicz.pl może zawierać
odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Proponujemy zapoznanie
się z polityką prywatności strony, na którą zostaliście Państwo przekierowani.

