POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz
bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.multimdialne.com (zwanej
dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych
osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak
są chronione.

§1. Informacje podstawowe.
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest własciciel marki multimedialne.com, firma WEB
Format sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Kostrzyńska 2, 52-320 Wrocław, o
nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8992751132, REGON: 022351805, wpisana do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Krajowego
Rejetru Sądowego pod numerem KRS 0000498379. Kontakt z Administratorem jest możliwy za
pośrednictwem:
1) poczty e-mail: technologie@multimedialne.com
2) korespondencyjnie: WEB Format sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 2, 52-320 Wrocław

§2. Zasady przetwarzania danych
1.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
1.

W celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam
bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza, na podstawie realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) .
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2.

W celu przesyłania newslettera, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora związanego z możliwością dostarczania newslettera (podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. f RODO)

3.

W celach marketingowych, w tym statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na
Stronie przy użyciu plików cookies, w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego
związanego z witryną Administrator, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora związanego

z

prawidłowym

działaniem

i funkcjonowaniem

Strony oraz

prowadzeniem analizy ruchu na stronie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4.

W celu świadczenia usług marketingu na rzecz Klientów usług Administratora, w tym w celu
informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5.

W celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Klientami, w tym organizowania
szkoleń, treningów, webinariów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

6.

W celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

§4. Zakres przetwarzanych danych osobowych.
Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
1) jeśli uzupełnisz formularz kontaktowy i prześlesz nam za jego pośrednictwem zapytanie to
będziemy przetwarzać dane, które nam podałeś, w szczególności adres e-mail, twoje imię
2) jeśli uzupełnisz formularz subskrypcji newslettera, to będziemy przetwarzać dane, które nam
podałeś, w szczególności adres e-mail, twoje imię i numer telefonu
3) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w nim zawarte.
4) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach
cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników
Strony.
§5. Termin przechowywania danych
Okres, przez jaki możemy przetwarzać dane będzie związany z celem, jak i podstawą przetwarzania. Dane
osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania uzasadnionych prawnie interesów realizowanych
przez Administratora danych, do czasu:
- upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych
osobowych, lub związanych z przedawnieniem zobowiązań wynikających z przepisów
- do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych
Newsletter, a także inne tego typu informacje, będą dostarczane do czasu wniesienia sprzeciwu przez
Ciebie.
§6. Prawa użytkowników.
1.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
2) dostępu do treści swoich danych oraz
3) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2

4) prawo do przenoszenia danych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu,
6) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,
chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez
Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem
instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
2.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3.

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.
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