Mały Ekonomista Julia Przydróżna przestrzega prawa użytkowników do prywatności.
Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy
wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi
osobowymi.
Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas
pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej
kolejnej wizycie na naszej stronie.
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane
i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne dla korzystania
z realizowanych przez nas usług, jakimi jest udział w zajęciach i imprezach organizowanych
przez Mały Ekonomista Julia Przydróżna.
Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane
wyłącznie do działań niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest: Mały Ekonomista Julia Przydróżna,
ul. Kalinowa 5B, 62-052 Komorniki, NIP: 698 17 19 046, Regon:
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Mały Ekonomista
Julia Przydróżna za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem
należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo w celu: – umożliwienia
zrealizowania na Państwa rzecz usług (zamówienie i przeprowadzenie zajęć), a także usług
świadczonych drogą elektroniczną, takich jak udostępnienie dokumentów oraz realizowanie
obsługi w trakcie korzystania z naszych usług – prowadzenia dokumentacji wymaganej przez
przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywanie
osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (faktury
i rachunku).
Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu właściwej
obsługi oraz świadczenia usług, dla których zostały dobrowolnie podane przez
użytkowników.
Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych
przekazanych Mały Ekonomista Julia Przydróżna. Aby całkowicie usunąć swoje dane
osobowe należy skontaktować poprzez wysłanie maila na adres kontakt@malyekonomista.pl

Usunięcie tych danych jest możliwe po zakończeniu korzystania z naszych usług.
Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest traktowany jako baza danych o wysokim
stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed
dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.
Dane zgromadzone w formie papierowej – umowy, karty zgłoszenia itp. są przechowywane w
siedzibie Administratora i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Udostępnianie danych osobowych
Administrator Danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza)
zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim. Dane zgodnie z prawem mogą być
przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania –
oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Okres, w jakim przechowywane będą dane osobowe, jest zmienny i zależy od celu
oraz sposobów wykorzystywania zbieranych danych. Dane przechowujemy przez okres
nie dłuższy niż jest to konieczne dla celów dla których dane zebrano.
Przetwarzanie innych danych użytkowników Mały Ekonomista Julia Przydróżna
Podczas pracy na stronie malyekonomista.pl zbierane są informacje zawarte w logach
systemowych serwera (np. adres IP, data, czas pobytu na stronach). Dane te są
wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych.
Informacje o plikach cookie
Korzystamy z plików cookie. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Pliki cookie
oraz podobne technologie mogą poprawiać jakość odbioru usług przez użytkownika.
Stosujemy je, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu Odwiedzającym. W każdej chwili
można zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki
internetowej.
Zmiany dotyczące polityki prywatności
Zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej polityki prywatności
w dowolnym momencie oraz bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany będą
obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych jakie będziemy zbierać
po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie polityki.

