OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka AZP Sp.z o.o. zlokalizowana w
Warszawie przy ulicy Gwiaździsta 5C/1, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy VXIII
Wydział Gospodarczy, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 000051582, NIP: 525 25
88 768.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji konta w serwisie co
umożliwia dostęp do treści oraz oferty firmy, obsługę i realizację złożonych zamówień, oraz
informowanie o nowych ofertach firmy AZP Sp. z o.o
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy/osoby upoważnione przez
administratora danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ich usunięcia na Pani/Pana
wniosek.
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.
6. W każdym momencie może Pani/Pan złożyć wniosek do usunięcia danych z serwisu i bycia
"zapomnianym" przez administratora. Usunięcie danych zostanie zrealizowane niezwłocznie,
maksymalnie do 7 dni od daty zgłoszenia o czym zostanie Pani/Pan poinformowany pocztą
elektroniczną potwierdzającą usunięcie. Dane osób które realizowały zamówienia zostaną
przeniesione do archiwum z ograniczonym dostępem i będą przechowywane w nim tylko na
wypadek kontroli urzędów działających na podstawie innych przepisów prawa (np.
przepisów podatkowych).
7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z

praw związanych z przetwarzaniem tych danych może Pani/Pan skontaktować się z
firmąpoprzez następujące kanały komunikacji:
a. list

AZP Sp. z o.o.
ul. Wesoła 14
05-123 Chotomów

b. e-mail
ido@zdrowyprzedszkolak.pl
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym uzyskania dostępu
do zasobów oferty zawartej na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane również w formie profilowania - aby dostosować
odpowiednią treść lub formę newslettera możemy oprzeć się na kryteriach Pani/Pana
zainteresowań określonych w momencie rejestracji konta.
11. Akceptując niniejsze postanowienia, wyraża Pani/Pan jednocześnie zgodę na swobodną
wymianę korespondencji mailowej również poza zautomatyzowanym serwisem
internetowym i wszelki kontakt pomiędzy pracownikami/osobami upoważnionymi przez AZP
Sp. z o. o., a Panią/Panem, w tym zachowanie ciągu korespondencji w zewnętrznych
programach pocztowych .

