POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbając o bezpieczeństwo chcielibyśmy przedstawić informacje dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i
oferowanych produktów.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Szwemin, możesz
skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres ola@pureayurveda.pl.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do ich
przetwarzania w celach opisanych poniżej.
Zakładka kontakt
Na stronie znajduje się pole kontaktowe, za pomocą którego mogą Państwo przesłać nam
wiadomość. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych, w tym udzielenia odpowiedzi
zwrotnej w drodze e-mailowej lub telefonicznej, stanowi zgoda wyrażona poprzez przesłanie
do nas wiadomości. Podane dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia
informacji na zadane pytanie.
Newsletter
Poniżej zakładki kontakt znajduje się możliwość zapisania Państwa adresu e-mail do naszej
bazy newsletter. Jeśli zgodzą się Państwo dobrowolnie na zapis do naszego newsletteru
będziemy przesyłać na podany adres e-mail informacje o blogu, nowych artykułach, nowych
produktach, przeprowadzanych kursach oraz inne informacje marketingowe. Podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda.
Sprzedaż
Państwa dane będziemy wykorzystywać także do podjęcia na Państwa żądanie działań
poprzedzających zawarcie umowy, a w przypadku jej zawarcia także w celu wykonania
umowy.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Możemy wykorzystywać Państwa dane w naszym prawnie uzasadnionym interesie
związanym z ustaleniem, dochodzeniem lub obronie przed roszczeniami.
Marketing
Państwa dane osobowe będziemy również wykorzystywać dla marketingu produktów
własnych oraz produktów innych firm, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
Pliki cookies
W trakcie korzystania z naszej strony, na Państwa urządzeniu (np. komputerze, smartfonie
czy tablecie), zapisywane są niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie –
ciastko). Zapisujemy je w celach statystycznych, odesłania do naszych kanałów w social
mediach oraz promocji produktów własnych, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego

interesu i udzielonej zgody. Jeśli nie chcą Państwo, by pliki cookies zapisywały się na
Państwa urządzeniu prosimy zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zaprzestać
przeglądania naszej strony.
Więcej informacji o plikach cookies, znajdziesz w naszej Polityce cookies
.
Odbiorcy danych
Państwa dane przekazujemy naszym podwykonawcom, tj. handlowcom, którzy przedstawią
Państwu szczegóły naszej oferty, ale także firmom informatycznym, dostawcom usług
hostingowych czy pocztowych, firmom księgowym, doradcom prawnym. Wszyscy nasi
podwykonawcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Korzystamy także z rozwiązań technologicznych dostarczanych przez naszych parterów, tj.
Google czy Facebook, w celu dostosowania naszych reklam do Państwa zainteresowań.
Podmioty te znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zatem może
dochodzić do transferu Państwa do państw trzecich. Zabezpieczeniem Państwa danych jest
partycypacja tych podmiotów w programie Tarczy Prywatności (z ang. Privacy Shield).
Czas przechowywania danych
Dane osobowe uzyskane:
·
w toku wymiany korespondencji oraz w związku z podjęciem czynności przed
zawarciem umowy, jeśli do jej zawarcia ostatecznie nie dojdzie - będziemy
przechowywać przez okres 2 lat począwszy od ostatniego kontaktu.
·
w związku z zapisem do newsletteru – do czasu wycofania zgody,
·
w związku z zawartą umową – do czasu przedawnienia roszczeń związanych
z jej wykonaniem lub do czasu wymaganego przepisami podatkowymi, w
zależności od tego który nastąpi później,
·
z związku z plikami cookies – do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia
sprzeciwu na przetwarzanie danych w naszym prawnie uzasadnionym celu.
Państwa prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo:
·
prawo do żądania dostępu do danych,
·
prawo do sprostowania danych,
·
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
·
prawo do ograniczenia przetwarzania,
·
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie
uzasadnionym interesie administratora lub dla celów marketingowych,
·
prawo do przenoszenia danych,
·
prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w każdym czasie wycofać udzieloną
zgodę, co nie będzie miało wpływu na ważność przetwarzania danych osobowych, do
czasu jej wycofania,
·
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

