Polityka prywatności i przetwarzania danych przez PR1ME
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)
Zarząd PR1ME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
Alei

Solidarności

115

lokal

2,

00-140

Warszawa,

wpisanej

do

rejestru

przedsiębiorców m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru

Sądowego,

pod

numerem

KRS:0000498353,

NIP:

525-257-78-94,

REGON:

147069839 niniejszym informuje, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)
zmianie ulega treść § 9 Regulaminu.

Polityka ochrony prywatności
1.

Administratorem

danych

osobowych

jest

PR1ME

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Solidarności 115 lokal 2, 00-140
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000498353, NIP: 525257-78-94, REGON: 147069839. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad
przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.
U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.) (dalej: Ustawa) oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) –
dalej „RODO”
2.

Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Klub z należytą

starannością

dobiera

i

stosuje

odpowiednie

środki

techniczne

i

organizacyjne

zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze
programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem

osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa.
3.

Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.

4.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), art. 23 ust. 1, 3
i 5 Ustawy oraz RODO. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a
Klientem i Nowym Klientem, w celu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego
świadczenia usług przez Klub.
5.

Dane osobowe Klienta i Nowego Klienta są wykorzystywane przez Klub w związku

z realizacją czynności na Państwa rzecz. Odmowa przekazania tych informacji
uniemożliwia wykonanie czynności na Państwa rzecz.
6.

Klientowi i Nowemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych

osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania,
jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli jest to przewidziane przez
przepisy prawa, o których mowa w ust. 4.
7.

Jeżeli jako Klient lub Nowy Klient, macie Państwo pytania lub wątpliwości związane

z działaniami Klubu, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi
mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: klub@pr1me.pl
8.

Jeżeli jako Klient lub Nowy Klient będą Państwo mieli zastrzeżenia związane

z działaniami Klubu, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi
osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

