RODO
POLITYKA PRYWATNOŚCI
OCEAN MANAGEMENT M.WASIO
Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W
związku
z
wprowadzanymi
zmianami
przygotowaliśmy informację , która opisuje w jaki
sposób Ocean Management korzysta z danych
osobowych.
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Ochrona informacji dotyczących Klientów, potencjalnych klientów
oraz uczestników wydarzeń związanych z firmą jest dla nas sprawą
najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań,
abyście czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane
osobowe przy korzystaniu z naszych usług. Niniejsza polityka
prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas
waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze
obowiązki jako administratora danych. Stosujemy rozwiązania
organizacyjne
zapewniające
wysoki
poziom
ochrony
przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed
dostępem osób nieupoważnionych.
ADMINISTRATOREM DANYCH JEST:
Firma Ocean Management M.Wasio, mieszcząca się przy alei
Lipowej 32 we Wrocławiu, identyfikująca się regonem 022378589,
numerem identyfikacji podatkowej 8992752315 – zwana dalej Firmą.
CEL PRZETWARZANIA
Firma
przetwarza dane osobowe: klientów aktywnych lub
potencjalnych; uczestników szkoleń i wydarzeń organizowanych
przez Firmę lub przy udziale Firmy zwanych dalej Klientem, w celu
prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach realizacji
zamówień i zapytań.

Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- zawarcia umowy,
- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru,
- dokonania rozliczeń,
- zarejestrowania się na wydarzeniach,
- korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich
(np. odstąpienie od umowy, rękojmia, zwroty, wymiany, promocja,
oferta)
- realizacji zamówionego newslettera / sms.
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RODZAJ DANYCH
Firma przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
niezbędne do:

1. Dokonywania zakupów, otrzymania faktury, możliwości zwrotu,
korekt faktur, utrzymania gwarancji, przechowywania dokumentów
księgowych.
- imię i nazwisko,
- nazwa firmy,
- adres firmy,
- NIP firmy,
- adres dostawy,
- numer telefonu,
- adres e-mail.
2. Rejestracja na wydarzenia:
- imię i nazwisko,
- tytuł naukowy,
- numer prawa wykonywania zawodu,
- nazwa firmy,
- adres firmy,
- NIP,
- adres korespondencyjny,
- numer telefonu,
- adres e-mail.
3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newsletter / SMS:
- imię i nazwisko,
- adres e-mailowy,
- telefon kontaktowy,
- zakres zainteresowań.
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PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane
osobowe
są
przetwarzane
zgodnie
z
przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. Państwa dane osobowe przetwarzamy za
Państwa zgodą, wyrażoną w chwili
rejestracji online lub za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego
zamówienia drogą mailową, telefoniczną lub osobistą w Firmie
oraz w chwili potwierdzenia dokonanej transakcji. Wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne
jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się i dokonywanie
zakupów w Firmie.
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Klienta
przysługują mu następujące prawa:
W każdej chwili możne wycofać swoją zgodę - bez podawania
przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania
np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
W każdej chwili można żądać abyśmy usunęli dane osobowe
Klienta – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie
wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych
oznacza,
że
dane
nie
będą
przez
nas
przetwarzane.
Zarchiwizowane pozostaną jedynie dane księgowe, zgodnie z
obowiązującym prawem.
Klient może zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych
osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie
– postąpimy zgodnie z zaleceniem.
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W każdej chwili Klient może zażądać abyśmy:
- poprawili bądź sprostowali dane osobowe,
- przekazali posiadane przez nas dane osobowe do innego
podmiotu,
- podali informacje o zakresie przetwarzania przez nas danych
osobowych.
Skontaktuj się z nami telefonicznie +48(71)3357071 lub mailowo:
info@biohoryzont.pl .
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia aktywnej
kartoteki. Usunięcie aktywnej kartoteki może nastąpić na żądanie
ale również w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie
danych, Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania
danych
osobowych bądź zażądania ich usunięcia.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o
zawartych przez ciebie transakcjach, których przechowywanie
związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu
rękojmi, a także w związku z obowiązującymi nas przepisami
prawa.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy i
przedawnienia roszczeń
z niej wynikających oraz do czasu
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i
rachunkowych,
Kontakt w sprawie danych osobowych:
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych
można zgłaszać do nas w wybrany sposób:
Wiadomości e-mail na adres: info@biohoryzont.pl
Telefonicznie: +48 (71) 335 70 71 wew. 8
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POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Firma może powierzać przetwarzanie danych osobowych
podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji
działań Firmy oraz transakcji to jest na przykład w celu
przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania
przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących
od Firmy (dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych).
Dane osobowe klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej
Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane
osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane
innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych
osób trzecich. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza
obszar Unii Europejskiej, z wyłączeniem zgłoszeń na wydarzenia
poza UE.
Informacje Handlowe – Newsletter / SMS.
Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera/ sms
poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą
mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newslettera oraz
wiadomości SMS informujemy cię o naszych najnowszych ofertach
(na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w
każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów
przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@biohoryzont.pl .
Plugin Facebooka.
Nasza strona zawiera plugin do serwisu skocznościowego Facebook
(Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025,
USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo
Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Klineta z naszym
profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać
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informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP.
Jeżeli odwiedzacie naszą stronę, będąc zalogowanymi na swój
profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.
Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani, Facebook jest w stanie
pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że
Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i
sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych
przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych
informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook,
proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie
się
z
polityką
prywatności
portalu
pod
adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/ .
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje
dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy
wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.
Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics.
Nasza strona używa mechanizmu analizy usług sieciowych Google
Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google
Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag
Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu
korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez
pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w
USA i archiwizowane. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest
włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP
Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw
członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w
Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w
wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera
Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji
adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na
wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje
gromadzone informacje do analizy korzystania ze strony
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internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze
strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z
Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w
ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z
innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie
plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim
przypadku
pełne
wykorzystanie
wszystkich
funkcji
strony
internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może
zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies
dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i
wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych
przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod
następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=pl

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH.
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych
prosimy zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
Wiadomości e-mail na adres: info@biohoryzont.pl
Telefonicznie: 71 335 70 71 wew. 8

Ocean Management Maciej Wasio
53-124 Wrocław, al.Lipowa 32
www.biohoryzont.pl info@biohoryzont.pl
+48 (71) 335 70 71 wew. 8.
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