Potworna Polityka Prywatności
W niniejszym dokumencie zatytułowanym „Potworna Polityka Prywatności” („Polityka”) pragniemy
wskazać zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania (czyli przetwarzania) Twoich
danych osobowych pozyskanych przez nas w ramach serwisu internetowego działającego pod
następującym adresem: www.potwory.com („Serwis Internetowy POTWORÓW”) lub pozyskanych
przez nas w inny sposób, np. pisemnie, e-mailowo, telefonicznie lub podczas bezpośredniego
kontaktu z POTWORAMI, bądź za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Podmiotem prowadzącym i administrującym Serwis Internetowy POTWORÓW jest spółka działająca
pod firmą:
POTWORY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, adres: ul. Różana
69/1, 02-569 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000370095, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 5213584967 („POTWORY”).
Twoja prywatność jest dla POTWORÓW potwornie ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań w
celu zapewnienia poszanowania i ochrony Twojej prywatności oraz udzielonych przez Ciebie
informacji podczas korzystania z Serwisu Internetowego POTWORÓW, bądź w inny sposób
(pisemnie, e-mailowo, telefonicznie lub podczas bezpośredniego kontaktu z POTWORAMI, w tym
również za pośrednictwem mediów społecznościowych), jak również w tym celu podejmujemy
wszelkie niezbędne działania.
Gwarantujemy wdrożenie w POTWORACH odpowiednich środków ochrony fizycznej, osobowej,
organizacyjnej i technicznej mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podanych przez Ciebie
danych osobowych (Twoich i innych osób), a w szczególności ich ochrony przed przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem.
Gwarantujemy Ci też możliwość realizacji przysługujących Ci zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 („RODO”) uprawnień w związku z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych - szczegóły znajdują się poniżej.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki przed:
∗
∗
∗
∗

rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego POTWORÓW,
utworzeniem internetowego konta klienta w ramach Serwisu Internetowego POTWORÓW,
odwiedzeniem naszego oficjalnego fanpage w ramach mediów społecznościowych
(Facebook, Instagram),
a ponadto również o dokładne zapoznanie się - poza Polityką - z naszymi Ogólnymi
Warunkami Uczestnictwa przed dokonaniem zgłoszenia na wyjazdy, wydarzenia lub do
grup treningowych Turbo lub innych.

Jeżeli, korzystając z Serwisu Internetowego POTWORÓW, nie zgadzasz się z którymkolwiek
postanowieniem Polityki, to powinieneś niezwłocznie zaprzestać odwiedzania i jakiegokolwiek
korzystania z Serwisu Internetowego POTWORÓW lub naszego oficjalnego fanpage w ramach
mediów społecznościowych (Facebook, Instagram).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych są POTWORY (POTWORY spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie, adres: ul. Różana 69/1, 02-569 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370095, kapitał zakładowy:
5.000,00 zł, NIP: 5213584967).

Jak można się z nami skontaktować?
Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili:
∗
∗

∗

drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: biuro@potwory.com,
za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: POTWORY spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Różana 69/1, 02-569 Warszawa, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”, jak
również
telefonicznie pod numerem telefonu: 503 090 348 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00.

Do kogo adresowana jest Polityka?
Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która:
a.

jest (w tym również potencjalnym) klientem, dostawcą, podwykonawcą, kontrahentem
POTWORÓW itp. („Kontrahent”), bądź która reprezentuje / działa z ramienia / jest osobą
kontaktową ze strony Kontrahenta („Osoba Kontaktowa”), w tym w szczególności która aktywuje
internetowe konto klienta w ramach Serwisu Internetowego POTWORÓW („Konto Klienta”);

b.

dokonuje zgłoszenia uczestnika na wyjazdy, wydarzenia lub do prowadzonych przez nas grup
treningowych Turbo lub innych („Uczestnik”) - poprzez Serwis Internetowy POTWORÓW lub w
inny sposób, np. poprzez aktywny formularz udostępniony w Serwisie Internetowym
POTWORÓW, poprzez Konto Klienta lub e-mailowo;

c.

w inny sposób niż powyższy korzysta z naszego Serwisu Internetowego POTWORÓW

d.

odwiedza nasz oficjalny fanpage w ramach mediów społecznościowych (Facebook, Instagram);

to zapewniana przez nas ochrona prywatności dotyczy przetwarzania podanych przez Ciebie danych
osobowych, czyli wszelkich informacji o osobie fizycznej, jeżeli identyfikują one tą osobę fizyczną lub
umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio jej zidentyfikowanie („dane osobowe”).
W ramach Serwisu Internetowego POTWORÓW można dokonać zgłoszenia celem otrzymywania na
bieżąco wiadomości Newsletter z informacjami o wydarzeniach, wyjazdach oraz innych o charakterze
informacyjnym, handlowym, marketingowym lub reklamowym. Wówczas współadministratorami
Państwa danych osobowych będą POTWORY oraz „Fundacja Potwory Klub Sportowy” z siedzibą w
Warszawie - przy przesyłaniu swojego elektronicznego zapisu na Newsletter zostaniecie Państwo
poinformowani szczegółowo o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższym
celu.

Jakie Twoje dane osobowe zbieramy podczas aktywowania Konta Klienta?
W celu umożliwienia Ci aktywowania Konta Klienta w ramach zbieramy i przetwarzamy Twoje dane
osobowe i dane osobowe Twoich członków rodziny w niezbędnym poniższym zakresie:
a.
b.
c.
d.

e.

imię i nazwisko;
data urodzenia oraz numer PESEL;
adres zamieszkania;
adres e-mail i numer telefonu;
informacje o poziomie zaawansowania sportowego, ewentualnych kontuzjach i chorobach,
alergiach.	
  

Podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów
zawarcia oraz realizacji przez nas umowy o świadczenie usług turystycznych, szkoleniowych lub
innych.
Konsekwencją niepodania przez Ciebie powyższych danych osobowych jest brak możliwości
wykonania powyższych działań przez POTWORY (przykładowo, niepodanie danych osobowych może
wiązać się z brakiem możliwości aktywowania i dalszego korzystania z Konta Klienta, czy też brakiem
możliwości zrealizowania przez nas na Twoją rzecz usługi turystycznej w postaci wyjazdu rodzinnego
na narty itp.)

Jakie Twoje dane osobowe zbieramy dodatkowo w związku z korzystaniem przez
Ciebie z Serwisu Internetowego POTWORÓW?
W celu umożliwienia Ci dokonania zgłoszenia uczestnika na wyjazdy, wydarzenia lub do
prowadzonych przez nas grup treningowych Turbo lub innych zbieramy Twoje dane osobowe lub
dane innego zgłaszanego przez Ciebie Uczestnika (np. Twojego dziecka) w niezbędnym poniższym
zakresie:
a.
b.
c.
d.

e.

imię i nazwisko;
data urodzenia oraz numer PESEL;
adres zamieszkania;
adres e-mail i numer telefonu;
informacje o poziomie zaawansowania sportowego Uczestnika, jego ewentualnych kontuzjach i
chorobach, alergiach.	
  

Podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla
zrealizowania przez nas powyżej wskazanych celów.
Konsekwencją niepodania przez Ciebie powyższych danych osobowych jest brak możliwości
wykonania powyższych działań przez POTWORY (przykładowo, niepodanie danych osobowych może
wiązać się z brakiem możliwości dokonania zgłoszenia na wyjazdy, wydarzenia lub do prowadzonych
przez nas grup treningowych Turbo lub innych.

Jakie Twoje dane mogą być zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu
Internetowego POTWORÓW?
Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu Internetowego POTWORÓW nie zbieramy w sposób
automatyczny żadnych Twoich danych osobowych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez nasz Serwis Internetowy POTWORÓW i
przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu zapewniającym Ci dostęp do Serwisu
Internetowego POTWORÓW (w tym urządzeniu mobilnym), zawierające pewne informacje związane z
korzystaniem przez Ciebie z Serwisu Internetowego POTWORÓW.
Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu obsługi Serwisu Internetowego POTWORÓW i
zapewnienie możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji oraz podczas procesu
zgłoszeniowego, np. w celu zapamiętywania dokonywanych przez Ciebie zgłoszeń.
Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe
pliki cookies usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies
są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu Internetowego POTWORÓW i służą
do przechowywania takich informacji jak Twój login lub hasło umożliwiające zalogowanie się do
Twojego konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego POTWORÓW, co przyśpiesza i ułatwia
korzystanie z Serwisu Internetowego POTWORÓW.
W każdym przypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies,
wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej.
Obok plików cookies mogą być zbierane przez POTWORY również zwyczajowo gromadzone przez
administratorów systemów informatycznych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje
zawarte w logach mogą obejmować w szczególności adres IP Twojego komputera lub innego
urządzenia zapewniającego Ci dostęp do Serwisu Internetowego POTWORÓW (w tym urządzenia
mobilnego), rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której
wszedłeś na nasz Serwis Internetowy POTWORÓW.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wówczas, gdy (podstawa prawna przetwarzania
Twoich danych osobowych):
a.

jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (w szczególności umowy dotyczącej
świadczenia usług turystycznych, szkoleniowych lub innych), lub do podjęcia działań na Twoje
żądanie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 litera b) RODO);

b.

jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na POTWORACH jako
administratorze Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 litera c) RODO);

c.

jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez POTWORY jako administratora Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 litera f RODO), w
szczególności takich jak:
∗
∗
∗

∗

d.

dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;
kontaktowanie się z Osobami Kontaktowymi i Kontrahentami w związku z zawieraniem lub
koniecznością realizacji umów zawartych przez POTWORY;
prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Serwisu Internetowego POTWORÓW, a także
ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu Internetowego
POTWORÓW;
interakcja z Państwem z wykorzystaniem oficjalnego fanpage Potworów w ramach mediów
społecznościowych (Facebook, Instagram) w celu promowania produktów i marki
Administratora oraz budowania i utrzymania społeczności związanej z marką Administratora;

wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez POTWORY Twoich danych osobowych ujawniających
istotne informacje na temat zdrowia, czyli szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust.
2 litera a) RODO) w celu zapewnienia Ci odpowiedniego treningu sportowego, odpowiedniej
diety pozbawionej alergenów na wypadek usługi obejmującej wyżywienie itp.

W przypadku przetwarzania przez Twoich danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie
zgody, pamiętaj, że masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jednakże takie
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, jakie miało miejsce przed datą jej wycofania. Umożliwiamy Ci dokonanie cofnięcia Twojej
zgody w sposób równie łatwy, co jej wyrażenie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane w celu realizacji umów zawartych przez Ciebie
i POTWORY, jak również do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takich umów.
W szczególności używamy Twoich danych osobowych do utrzymywania w aktywności Twojego Konta
Klienta, zarządzania i przetwarzania (obsługi) Twoich zgłoszeń na wyjazdy / wydarzenia / grupy
treningowe Turbo lub inne, itp. Ponadto używamy Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi
płatnościami za usługi świadczone lub zapewniane przez POTWORY. Będziemy też używać Twoich
danych osobowych w celu zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.
Ponadto Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane w celu kontaktu z Tobą lub naszym
Kontrahentem, jeżeli jesteś Osobą Kontaktową.
Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu odebrania od Ciebie przesłanego nam za
pomocą Serwisu Internetowego POTWORÓW formularza kontaktowego w przypadku skorzystania z
Ciebie z takiej funkcjonalności Serwisu Internetowego POTWORÓW.
Dodatkowo Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać w celu prowadzeniu analiz aktywności
użytkowników Serwisu Internetowego POTWORÓW, a także ich preferencji w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności Serwisu Internetowego POTWORÓW, jak również - w ramach interakcji
z Państwem z wykorzystaniem oficjalnego fanpage POTWORÓW w ramach mediów
społecznościowych (Facebook, Instagram) - w celu promowania produktów i marki Administratora
oraz budowania i utrzymania społeczności związanej z marką Administratora.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom trzecim.
Tymi podmiotami będą nasi zaufani partnerzy świadczący na rzecz POTWORÓW:
∗
∗
∗

usługi treningowe i turystyczne, w tym „Fundacja Potwory Klub Sportowy” z siedzibą w
Warszawie (02-569) przy ul. Różanej 69/1;
usługi informatyczne (w tym hostigodawcy, administratorzy systemu, dostawcy oprogramowania
itp.),
usługi księgowe, rachunkowe, podatkowe,

∗

prawne, administracyjne itp.

W odniesieniu do powyższych podmiotów trzecich wymagamy zachowania poufności i
bezpieczeństwa informacji, w tym w szczególności Twoich danych osobowych, oraz wykorzystania ich
jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
Ponadto wyłącznie w celu zapewnienia należytego wykonania umów zawartych z naszymi
Kontrahentami przekazujemy Twoje dane osobowe również:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

innym organizatorom turystyki,
podmiotom świadczącym usługi hotelarskie,
podmiotom świadczącym usługi przewozowe, transportowe,
podmiotom świadczącym usługi obsługi ruchu turystycznego,
podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe,
Poczcie Polskiej S.A. oraz firmom kurierskim,
jak również podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze itp.),

które to podmioty samodzielnie decydują o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych
osobowych (od chwili uzyskania od nas Twoich danych osobowych są samodzielnymi
administratorami tych danych).
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, niż te wskazane powyżej, nie
sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z jakimikolwiek podmiotami
trzecimi.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne
do celów, w których Twoje dane osobowe są przetwarzane, a mianowicie przez okres:
a.

w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują nam przechowywać Twoje dane osobowe, np.
w celach rachunkowych czy podatkowych;

b.

w którym wykonujemy nasze obowiązki wynikających z umów zawartych z Kontrahentami, w tym
przez okres do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, zaś w
przypadku posiadania aktywnego Konta Klienta - przez okres posiadania tego aktywnego Konta
Klienta;

c.

w którym realizujemy lub możemy realizować prawnie uzasadnione interesy POTWORÓW jako
administratora, takie jak np.:
∗ dochodzenie roszczeń;
∗ kontaktowanie się z Osobami Kontaktowymi oraz Kontrahentami;
∗ prowadzenie analiz aktywności użytkowników Serwisu Internetowego POTWORÓW, a także
ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu Internetowego
POTWORÓW;
∗ interakcja z Państwem z wykorzystaniem oficjalnego fanpage POTWORÓW w ramach
mediów społecznościowych (Facebook, Instagram) w celu promowania produktów i marki
Administratora oraz budowania i utrzymania społeczności związanej z marką Administratora;
chyba że wcześniej skutecznie wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych;

d.

w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody - do
momentu jej cofnięcia zgody, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę
zgodę, chyba że wcześniej zostanie zrealizowany cel, w którym Twoje dane osobowe zostały
zebrane.

Jakie prawa Ci przysługują?
Jeżeli, korzystając z Serwisu Internetowego POTWORÓW lub będąc naszym Kontrahentem lub
Osobą Kontaktową, podałeś nam swoje dane osobowe, to przysługują Ci następujące prawa:

a.

prawo dostępu do danych - możliwość żądania od POTWORÓW jako administratora dostępu
do Twoich danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Twoje dane
osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez POTWORY, uzyskanie informacji m. in. o
celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie
przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych
osobowych; jeżeli posiadasz aktywne Konto Klienta, to możesz w każdej chwili samodzielnie
edytować oraz poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w
ramach Konta Klienta;

b.

prawo do sprostowania danych - możliwość żądania od POTWORÓW jako administratora
sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; jeżeli
posiadasz aktywne Konto Klienta, to możesz w każdej chwili samodzielnie edytować oraz
poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w ramach Konta
Klienta;

c.

prawo do usunięcia danych - możliwość żądania od POTWORÓW jako administratora
usunięcia Twoich danych osobowych, ale tylko w określonych RODO sytuacjach, np. gdy Twoje
dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem; wobec powyższego usunięcie
Twoich danych osobowych nie będzie możliwe w szczególności w następujących
okolicznościach:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

d.

zgłoszony Uczestnik do wybranej grupy treningowej nadal korzysta z benefitów dla tej grupy
(np. uczestniczy w wyjazdach dedykowanych tylko na grup treningowych);
nadal posiadasz aktywne Konto Klienta;
masz niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące usługi świadczonej przez
POTWORY;
nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z umów
zawartych przez Ciebie z POTWORAMI;
masz nieuregulowany wymagalny dług wobec POTWORÓW w tytułu umów zawartych przez
Ciebie z POTWORAMI;
nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami prawa okres przechowywania
Twoich danych osobowych dotyczących transakcji w celach księgowych lub podatkowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania - możliwość żądania od POTWORÓW jako
administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
∗

∗
∗
∗

kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych - wówczas ograniczenie
przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający POTWOROM jako administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w
zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, a
jednocześnie są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - wówczas ograniczenie
przetwarzania może nastąpić co czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie POTWORÓW jako administratora są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;

e.

prawo do przenoszenia danych - możliwość żądania od POTWORÓW jako administratora
przenoszenia Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest niezbędne do wykonania przez POTWORY umowy, której jesteś stroną, oraz
jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii
Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do
odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu (innego
administratora), o ile jest to technicznie możliwe;

f.

prawo do sprzeciwu - możliwość wniesienia do POTWORÓW jako administratora sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez POTWORY - w związku ze swoją
szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach
uzasadnionego interesu realizowanego przez POTWORY jako administratora, jak również w
przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;

g.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych / PUODO), jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez
POTWORY narusza przepisy RODO.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
∗
∗

∗

kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@potwory.com;
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: POTWORY spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Różana 69/1, 02-569 Warszawa, wraz z dopiskiem „Dane
Osobowe”;
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 503 090 348 w dni robocze w godzinach od 9.00 do
16.00.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i samego Serwisu Internetowego
POTWORÓW w celu ochrony Twoich danych osobowych. Wszystkie połączenia związane z
wykonywaniem przez Ciebie połączeń elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą
następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz
zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinieneś zachować w poufności swój login i swoje hasło
umożliwiające zalogowanie się do Twojego konta Klienta w ramach Serwisu Internetowego
POTWORÓW i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że nie będziemy się do Ciebie
zwracać o ich podanie, za wyjątkiem sytuacji, w której logujesz się do Twojego konta Klienta w
ramach Serwisu Internetowego POTWORÓW. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta
Klienta w ramach Serwisu Internetowego POTWORÓW przez osoby nieupoważnione i niepowołane,
prosimy o wylogowanie się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z Serwisu Internetowego
POTWORÓW.

Jak będziemy dokonywać zmian Polityki?
Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji
naszej Polityki. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących
przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych
osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO)
lub inne właściwe w tym zakresie organy Unii Europejskiej, ale również w związku z ewentualnymi
zmianami w zakresie prowadzenia procesów obsługi Kontrahentów, Uczestników lub innych
użytkowników Serwisu Internetowego POTWORÓW.
Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą
pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych
osobowych przez nas przetwarzanych.
Najnowsza wersja naszej Polityki jest zawsze dostępna w Serwisie Internetowym POTWORÓW, pod
następującym adresem: …………………...
Ponadto o każdej zmianie naszej Polityki będziemy Cię informować drogą mailową (o ile posiadamy
Twój adres e-mail).

Gdzie możesz zadać POTWOROM pytania i zgłosić zastrzeżenia?
Twoje pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki oraz zasad przetwarzania Twoich danych osobowych
możesz w każdej chwili przesłać do nas drogą elektroniczną na następujący adres e-mail:
biuro@potwory.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: POTWORY spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Różana 69/1, 02-569 Warszawa.

Zespół POTWORÓW
ŻYCZYMY POTWORNIE UDANEGO WYPOCZYNKU Z POTWORAMI !!!
	
  

