
Załącznik nr 3 do regulaminu usług świadczonych przez APISOFT

Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron internetowych wchodzących w skład Serwisu dostępnego pod

adresem https://hosting.apisoft.pl jest Robert Zajda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą APISOFT Robert Zajda, ul.
Wolanowska 134, 26-600 Radom, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej prowadzonym przez Ministra Gospodarki, NIP: 5771824836, zwany w treści regulaminu USŁUGODAWCĄ, a w ramach
niniejszego dokumentu administratorem.

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn.zm, zwanej dalej ustawą) oraz innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony
danych osobowych w Internecie. Chroni on przede wszystkim bezpieczeństwo i integralność udostępnionych mu danych, w tym, przed
dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu, zostały wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym. Dane
zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.

3. W ramach Serwisu dane osobowe zbierane są bezpośrednio od jego KLIENTÓW oraz GOŚCI. Dane KLIENTÓW obejmują informacje
uzyskane w ramach tworzenia i użytkowania KONTA KLIENTA i są wykorzystywane w celu realizacji zawartych umów – zgodnie z
zapisami regulaminu i załączników. Dane GOŚCI obejmują dane pozyskane z pośrednictwem formularza kontaktowego oraz
newslettera. Dane podane z pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

4. Dane przekazane z pośrednictwem newslettera będą wykorzystywane w celu marketingu produktów własnych.
5. Wykorzystanie danych osobowych w celu innym niż wskazany w ust. 3 – w tym w szczególności do celów marketingowych partnerów

biznesowych – wymaga uzyskania odrębnej, fakultatywnej zgody. Jest ona udzielana w przypadku KLIENTÓW na etapie rejestracji
konta, a w przypadku gości: przy newsletterze - w chwili dodania adresu, a w ramach formularza kontaktowego - w czasie wysyłania
wiadomości. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora nie wymaga udzielenia opisanej w niniejszym paragrafie
zgody.

6. Przekazując dane osobowe w ramach tworzenia KONTA lub za pośrednictwem newslettera, KLIENT lub GOŚĆ wyrażają zgodę na ich
wykorzystanie w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym również poprzez używanie telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

7. Oprócz danych podmiotów wskazanych w ust. 3, KLIENCI mają możliwość wprowadzenia do zasobów Serwisu – w ramach korzystania
z oferowanych przez niego usług – danych osobowych innych osób, które to nie są powiązane z Serwisem, a także swoich
pracowników i współpracowników. W odniesieniu do tych danych, Administratorami danych osobowych w myśl ustawy o ochronie
danych osobowych są poszczególni KLIENCI.

8. Korzystanie z usług SERWISU oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zakresie określonym w
Regulaminie Serwisu i w jego załącznikach, w tym na przekazanie danych osobowych podmiotom biorącym udział w realizacji zawartej
umowy.

9. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania
aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownicy
mogą je realizować poprzez logowanie się na swoje Konta, a także kontakt z Administratorem, celem uzyskania stosownych informacji
lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych. Po zalogowaniu się na Konto użytkownik może w szczególności
dokonać zmiany wprowadzonych danych, a także usunąć konto.

10. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dla swej
skuteczności musi ono zostać złożone w sposób umożliwiający weryfikację składającego, tj. np. poprzez powiązany z kontem adres e-
mail. Konto i powiązane z nim dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania i
weryfikacji wiadomości.

11. SERWIS korzysta z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania niektórych funkcji np. zapamiętania danych
logowania użytkownika. Korzystanie z SERWISU obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie
teleinformatycznym użytkownika. Informacje o ewentualnym wyłączeniu możliwości przechowywania tych informacji dostępna jest w
instrukcji używanej przez Państwa przeglądarki. Zmiana ustawień poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości korzystania z plików
cookies przez SERWIS, może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów SERWISU. Szczegółową informację na
temat plików Cookies można uzyskać pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ (Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne
zamieszczone na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ chronione są prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.).

12. Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach SERWISU mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one
wykorzystywane w celach technicznych, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji, a także personalizacji funkcjonalności
SERWISU, ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwarki i wirtualnego Asystenta. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także razie naruszenia praw Administratora, próby włamania,
innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.
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