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Polityka Prywatności DietaPremium.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest FART Paweł Piotrowski z siedzibą w Warszawie (02-691) ul.
Obrzeżna 1a/176. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne,
rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa
regulującymi zasady ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia większej ochrony danych osobowych
podczas ich przekazywania w serwisie internetowym stosujemy protokół bezpieczeństwa SSL.
Przetwarzanie danych osobowych
Przy zawieraniu umowy/złożeniu zamówienia pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
- nazwisko i imiona,
- adres dostawy,
- numer kontaktowy
- adres e-mail,
- inne dane przekazane nam podczas rozmowy, w wiadomości e-mail lub inny sposób, jeśli są nam potrzebne do
wykonania umowy lub innych obowiązków.
Bez tych danych nie moglibyśmy: zrealizować zamówienia, wystawiać faktur, przechowywać informacji
niezbędnych do rozpatrywania reklamacji.
Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń
podatkowych lub wygaśnięcia (nie dłużej niż 10 lat), bądź wycofania wyrażonej, o ile przepisy nie nakazują nam
wcześniejszego usunięcia danych.
Pozyskiwane dane przekażemy podmiotom, które uczestniczą w procesie realizacji zamówienia/umowy.
Odbiorcami tymi mogą być: inni administratorzy (np. firmy kurierskie dostarczające Państwu zamówienie,
podmioty, które mogą być podwykonawcami wybranych etapów procesów realizacji zamówienia czy obsługi
płatności, banki, podmioty odpowiedzialne za rozliczenia), organy państwowe.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie;
- prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia
danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do
określonych celów;
- prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz kopii danych;
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście
lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
- prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych;
- prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od
złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
Mogą Państwo realizować swoje prawa, wysyłać pytania dotyczące danych osobowych kontaktując się z nami:
odo@dietapremium.pl.

Wykorzystanie plików Cookies
Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies
stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
1.

ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

2.
późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na
którym zostały zapisane;
3.
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4.
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do
określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki
internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się
jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.
W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak
wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania
preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie
dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być
dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów. Każdy z dostawców określa zasady
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przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.
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