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Polityka Prywatności DietaPremium.pl
Ochrona prywatności użytkowników portalu DietaPremium.pl ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego
opracowaliśmy ten dokument, który prezentuje nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania informacji o użytkownikach. DietaPremium.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu internetowego DietaPremium.pl obowiązuje aktualna
Polityka Prywatności DietaPremium.pl znajdująca się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.dietapremium.pl/polityka_prywatnosci.pdf.
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych personalnych czy adresowych naszych klientów. Ochrona poufności
danych osobowych naszych klientów ma dla nas najwyższe znaczenie.
1. Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu DietaPremium.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych
osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości
przypadków imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność,
której te dane dotyczyły. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia, jak również inne zebrane przez nas
dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika
zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych
użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, zapewniająca właściwą ochronę.
2. Administrator danych | Cel przetwarzania
Administratorem danych jest Paweł Piotrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FART Paweł
Piotrowski pod adresem: ul. Wąwozowa 35 lok. 29 02-796 Warszawa, wpisaną do Centralne Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki pod numerem
NIP: NIP 543-201-46-26, REGON 141960759.
Powierzone dane wykorzystane będą w celu realizacji zamówienia klienta oraz w celu przekazania drogą
elektroniczną ofert marketingowych własnych produktów lub usług. Ponadto ochronę danych osobowych
podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa SSL.
3. Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz zamówienia czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane
osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
4. Informacje z logów dostępowych
Na podstawie danych z logów dostępowych naszego serwisu www zbieramy informacje dotyczące wykorzystania
tego serwisu przez użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z
administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej
użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w
szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie
prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
4. Linki do innych serwisów www
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, do których
linki umieściliśmy w serwisie DietaPremium.pl. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń
o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.
5. Pozostałe postanowienia
Serwis Dietapremium.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany
mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy strony www.dietapremium.pl aktualną politykę prywatności
mogą znaleźć pod adresem: http://www.dietapremium.pl/polityka_prywatnosci.pdf.
Aby usprawnić funkcjonowanie serwisu internetowego DietaPremium.pl stosowane są pliki cookies. Pliki te to
informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym
użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookie nie zbierają żadnych osobistych danych użytkownika serwisu
internetowego.
Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie
konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi
przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strona 2 z 2

