Polityka Prywatności Platformy Internetowej Restea
Polityka Prywatności Platformy Internetowej Restea Polska dotyczy gromadzenia danych osobowych
Użytkowników Platformy restea.pl oraz określa sposób ich przetwarzania. Szczegółowe zapisy
Polityki Prywatności Platformy Restea Polska i Ochrony Danych Osobowych znajdują się w
Regulaminie korzystania z Platformy Internetowej Restea Polska. Akceptacja Regulaminu Platformy
Internetowej Restea Polska jest równoznaczna, tożsama z oświadczeniem o akceptacji Polityki
Prywatności Regulaminu Platformy Internetowej Restea Polska i Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi
Konta Użytkownika jest dobrowolne, brak podania (usunięcie) danych osobowych lub brak wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi
Konta Użytkownika uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę Profilu Użytkownika
oraz świadczenie na jego rzecz usług dostępnych na Platformie Restea.
Administratorem danych osobowych jest Restea Polska sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-890), ul.
Heweliusza 11/0609, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000667132, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w
Gdańsku, posiadającym numer NIP:5833234463, REGON: 366737642,
Przed korzystaniem z Platformy Internetowej Restea Polska zachęcamy do szczegółowego
zapoznania się z Regulaminem korzystania z Platformy Internetowej Restea Polska oraz pozostałych
obowiązujących Regulaminów.
Administrator danych Restea Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim Użytkownikom przekazującym
mu jakiekolwiek dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do
przekazywanych danych osobowych, prawo aktualizacji danych oraz ich usunięcia. Informacje
dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym.
Administrator danych Restea Polska oświadcza, iż jest zarejestrowany w bazie Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. - wpis nr……………………………….oraz, że wdrożył
wszelkie zalecenia i wymogi regulujące bezpieczne zarządzanie danymi Użytkowników.
Informacje o internautach, logi serwera (adres IP, domena) są wykorzystywane przez Administratora
w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Przechowywane są przez czas
nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu platformą.
Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą
anonimowość. Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia
podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed dostępem, udostępnieniem,
zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.
Platforma Internetowa Restea Polska korzysta z najbezpieczniejszych systemów obsługi płatności
online Mango Pay Limited Apartament S8, Oaklands Business Park, Hooton Road, Hooton, Cheshire
CH66 7NZ8. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Mangopay
LTD są uznawane za jedne z najlepszych serwisów obsługujących transakcje płatnicze sklepów
internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi. Dane transakcyjne, w tym dane
osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Mangopay LTD w zakresie niezbędnym do obsługi
płatności za zamówienie. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z
platformy.

W celu dbania o bezpieczeństwo danych Użytkownika wszelkiego rodzaju hasła chronione są za
pomocą protokołu SSL.

Platforma Internetowa Restea Polska wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych w
odniesieniu do Platformy. Pliki Cookies Restea nie są szkodliwe ani dla Użytkownika, ani dla jego
komputera i danych na nim przechowywanych. Pliki te są odpowiedzialne za rozróżnianie
Użytkowników. Platforma Internetowa Restea Polska może wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki
identyfikujące Użytkownika w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Włączona
obsługa plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania platformy.
Użytkownik Platformy Internetowej Restea Polska, który zdecyduje się otrzymywać newslettery z
Platformy Restea Polska wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, przesyłania
informacji handlowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).
Użytkownicy mają możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych (także w celu rezygnacji z
otrzymywania korespondencji), przesyłając informację za pośrednictwem formularza korespondencji,
funkcji “usuń profil” dostępnej po zalogowaniu na Platformie Internetowej Restea Polska lub listem
poleconym na adres właściciela serwisu.
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