Kwaczała, dnia 15 lipca 2021 roku
Polityka prywatności portalu WidzowieLive.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Bachowski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą ,,Prestige Stuff”, wpisany do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, z siedzibą przy ul. Lazurowa 32, 32-566 Kwaczała, NIP 6282272131 REGON
369603238, która prowadzi sklep online WidzowieLive.pl pod adresem strony internetowej:
www.WidzowieLive.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży online
usług widniejących na www.WidzowieLive.pl za pomocą strony internetowej,
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie właściciel portalu oraz
upoważnieni przez niego pracownicy oraz osoby współpracujące przy wykonaniu zlecenia z
Pawłem Bachowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ,,Prestige Stuff”,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą przy ul. Lazurowa 32, 32566 Kwaczała, NIP 6282272131 REGON 369603238,
4) ze względów bezpieczeństwa i trwania roszczeń okres przechowywania kopii zapasowych
Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane) wynosi 1 rok licząc
od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, realizacja
praw, o których mowa wcześniej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane na adres poczty elektronicznej: kontakt@WidzowieLive.pl,
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla
wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia),
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemie elektronicznym,
9) na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies - stosowane są one w celach
zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy
korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie
anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez
zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w
urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża
zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

