
Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony
internetowej https://mediatwins.pl (zwanej dalej: Stroną lub Portalem)

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania
przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Lelcia –
Ewelina Budzyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 5 lok. 71,
80-398 Gdańsk, NIP: 743-202-90-20, REGON: 363327346

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować
z Administratorem także za pośrednictwem adresu email:
kontakt@mediatwins.pl

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na
podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej
zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
odrębnie dla celu:

− marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w
celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem
Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług,

− korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez
Administratora na Portalu, gdzie uzasadnionym interesem
administratora jest opieka nad użytkownikami Portalu oraz
udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,

− obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym
interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

4. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na
podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie
niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na
naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie
Strony, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora.

5. Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym
przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni
standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest
aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

6. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do
spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie
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z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń
lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym
obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi
newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.

8. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa
zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej
chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z
Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

9. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej
przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

10. Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas
danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

11. Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

12. Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych
przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

− Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane,

− cofnęli Państwo zgodę , na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania,

− wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy
przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,

− dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
− dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
− dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług

społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

13. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące
Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się
na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.



14. Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora
danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

15. Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych
zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

− kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,

− nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

− wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania
– do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

16. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w
dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

17. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem.

18. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy
o przesłanie do nas wiadomości na adres: kontakt@mediatwins.pl

19. W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas
aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do
wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również
zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu
objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

POLITYKA COOKIES

1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp poprzez operatora strony jest Google.
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4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
− dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji

Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
− tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci

Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości.

− W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub
do czasu ich usunięcia przez Klienta.

− W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies opisane szczegółowo na
stronie http://www.
developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie
-usage.

− W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci
Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu.

− Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

− Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest
możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe
jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej
przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

− Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu,
wykorzystywane mogą być również przez reklamodawców oraz
partnerów współpracujących z operatorem Sklepu oraz firmą Google. 
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