POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez stronę
internetową WirtualnySpacer.online

Kim jesteśmy
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Borysław Pasierbski z siedzibą
w Szczecinie przy ulicy Szafera 84/3.

Jakie dane przetwarzamy
Formularze
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza
za pośrednictwem poczty elektronicznej w serwisie WirtualnySpacer.online

Cookies
Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisanie swojego imienia
i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Są to dla Twojej wygody, aby nie
musieć ponownie wypełniać swoich danych, gdy zostawisz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą
działać przez rok.
Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja
przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest odrzucany
po zamknięciu przeglądarki.
Po zalogowaniu ustawimy również kilka plików cookie, aby zapisać dane logowania i opcje
wyświetlania na ekranie. Pliki cookie do logowania trwają dwa dni, a pliki cookie na ekranie wyświetlają
się przez rok. Jeśli wybierzesz „Zapamiętaj mnie”, Twój login będzie trwał przez dwa tygodnie. Jeśli
wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie do logowania zostaną usunięte.

Z kim dzielimy się Twoimi danymi
Twoje dane przetwarzane są przez firmę Borysław Pasierbski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szafera
84/3 oraz pracowników i przedstawicieli WirtualnySpacer.online oraz podmioty świadczące na rzecz
przedsiębiorstwa WirtualnySpacer.online usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe,
rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, udostępniające i przetwarzające informacje
gospodarcze lub zajmujące się dostarczaniem WirtualnySpacer.online usług hostingowych lub usług
związanych z systemami i oprogramowaniem IT.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane
Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 3 lat od złożenia zapytania
poprzez formularz kontaktowy, za pośrednictwem poczty e-mail bądź w drodze telefonicznej.

Jakie masz prawa do swoich danych
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Zgodnie
z postanowieniami rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku
wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klient ma prawo
poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych
osobowych.

Dane kontakowe
WirtualnySpacer.online Borysław Pasierbski
ul. Szafera 84/3, 71-245 Szczecin, tel. 601 181 760

Dodatkowe informacje
Jak chronimy Twoje dane
Dane przechowywane są na serwerze chronionym zarówno przed włamaniami jak i awariami
fizycznymi. Dostęp do danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby.

Od jakich podmiotów trzecich otrzymujemy dane
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis WirtualnySpacer.online.
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy
się zapoznać.

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i / lub profilowanie wykonujemy
z danymi użytkowników
Dane osobowe nie będą: profilowane ani przekazywanie do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

