Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku
z korzystaniem ze strony internetowej www.kursy.magdalenadembowska.com:
Administratorem strony jest Biokultura Zofia Wasilewska, ul. Zieleniecka 15/507, 05-091
Ząbki, NIP: 125 137 99 02
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Kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci,
że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione żadnym
podmiotom trzecim bez Twojej zgody.
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto,
w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są
w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu.
Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś/aś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona
z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji
zamówień.
Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach
serwera, które obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane
i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone
z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas
w celu Twojej identyfikacji.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
Jeśli masz jakieś wątpliwości związane z polityką prywatności, chcesz zwrócić się
z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz
w jakich celach je przetwarzamy, możesz skontaktować się z nami pod adresem
kontaktowym: paniwasilewska@gmail.com.

