Wstęp

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn.
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych
osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz.1204, ze zm.).
W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jestKONTRA24.PL PRIME Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Wąska 10, 05200 Wołomin.

Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: prime@kontra24.pl

Przetwarzanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to
niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w trakcie zamawiania, korzystania z usług lub pozostawianych
na formularzach kontaktowych będą przetwarzane w następujących celach:
zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
prowadzenia działao marketingowych podejmowanych przez KONTRA24.PL PRIME Sp. z o. o.
samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
sprzedaży usług i produktów oferowanych przez KONTRA24.PL PRIME Sp. z o. o.
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze
prowadzenia analiz i statystyk
archiwizacji
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

udzielona zgoda
niezbędnośd do wykonania umowy lub do podjęcia działao na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy
niezbędnośd do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora
niezbędnośd do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Pani/Pana dane będą przekazane do paostwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi
działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w
oparciu o następujące kryteria:
przepisy prawa, które mogą obligowad KONTRA24.PL PRIME Sp. z o. o. do przetwarzania danych
przez określony czas,
okres przez jaki są świadczone usługi
okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
okres na jaki została udzielona zgoda

Pani/Pana prawa

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
sprostowania danych,
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktowad się z Administratorem pod wskazanym
adresem email info@terapiaodnowy.pl lub wysyłając pismo na adresKONTRA24.PL PRIME Sp. z o. o.
Wąska 10; 05-200 Wołomin

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
KONTRA24.PL PRIME Sp. z o. o., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływad wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w
podobny sposób istotnie wpływad na Pani/Pana sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez KONTRA24.PL PRIME Sp. z o. o.polega na przetwarzaniu
Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny
niektórych informacji o Pani/Panu w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji
oraz zainteresowao. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan
będzie otrzymywad (oferta dopasowana do
Pani/Pana potrzeb).

Wykorzystywanie plików cookie
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
2. Pliki „cookies” zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko)
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach
koocowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają
rozpoznad urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlid stronę internetową dostosowaną do
jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz unikalny numer.
3. Operator serwisu KONTRA24.PL PRIME Sp. z o. o. z siedzibą ul. Wąska 10; 05-200 Wołomin jest
podmiotem zamieszczającym na urządzeniu koocowym swojego użytkownika pliki cookies oraz
mającym do nich dostęp.

4. Pliki cookies używane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te rozpoznają jego
urządzenie, aby zgodnie z preferencjami Użytkownika wyświetlid stronę;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumied, preferencje i zachowania Użytkowników, to w jaki
sposób korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywad loginu i hasła;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu koocowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniaj ce pliki cookies ą wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeostwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyd
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawieo i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowao.
7. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawieo przeglądarki
Użytkownika dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych
wybranych witryn. Użytkownik może w każdej chwili dokonad zmiany ustawieo swojej przeglądarki,
aby zablokowad obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwad informacje o ich umieszczeniu
w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzid w ustawieniach swojej przeglądarki
internetowej. Należy pamiętad, że większośd przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację
zapisu plików (cookies) w urządzeniu koocowym. Należy pamiętad, że zmiana ustawieo w
przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, mogą wpłynąd na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu mogą byd
wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów oraz reklamodawców.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej lub pod adresem ciasteczka.org.pl.

Aktualizacja polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony
danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie
zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.terapiaodnowy.pl. Nowe brzmienie zasad
obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

