POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu
oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne
zapoznanie się z tym dokumentem.
Obowiązujące przepisy:
• Rozporządzenie 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), w skrócie RODO.
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z
2013 poz. 1422 z póź. zmianami
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Spółka pod firmą Wypij.to Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 104/2
Zakres zbieranych i przetwarzanych danych:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną
Informacje o przysługujących prawach
W każdej chwili mają Państwo prawo do:
• wycofania zgody wobec przetwarzania,
• żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Jeżeli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane naruszamy przepisy prawa, ma
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie Państwa żądania w tej sferze przyjmujemy dowolną drogą:
- pocztą elektroniczną
- pocztą tradycyjną
- telefonicznie
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych mogą być:
- Państwa zgoda
- konieczność wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcia działań przed
zawarciem z Państwem umowy
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
- prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego

Odbiorcy danych
Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
- zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem umowy
będą realizować ściśle określone przez Administratora cele
- operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania do Państwa SMS-a
- operatorom realizującym transakcje płatnicze on-line w celu realizacji tego typu płatności
dokonywanych przez Państwa
- bankom w przypadku, gdy zlecamy przelew środków do Państwa
- biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg
rachunkowych
- kancelariom prawnym,
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura,
policja)
- innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.
Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz portali społecznościowych, informacje na temat
Użytkownika zebrane za pośrednictwem cookies mogą być przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich
serwerach. Jednocześnie informujemy, że Google oraz dostawcy portali społecznościowych,
przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie
Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są
przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od
okoliczności, wyznaczają:
- wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do
przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)
- okres przez jaki są świadczone Państwu usługi
- okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia
Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z oferowanych przez
niego usług)
- czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.

