POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.
Administrator serwisu jest równocześnie administratorem danych osobowych, tj. firma
Reverss z siedzibą w Jaworznie Plac Św. Jana 12, NIP: 6321613229, REGON: 277530128,
dane kontaktowe: tel (32) 751 91 11, adres e-mail: admin@vivoins.com.
2.
Administrator, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) zapewnia ochronę danych osobowych
gromadzonych przez system i zapisywanych na serwerze.
3.
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych
przez Administratora oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach. Podstawą prawną
gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust.1 lit. b.
4.
Administrator nie udostępnia zebranych informacji dotyczących Użytkowników osobom
trzecim, chyba, że regulamin lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
5.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania przez
Użytkownika z serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz po jego upływie przez czas
niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń oraz
przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności podatkowych i rachunkowych.
6.
Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich sprostowania,
uzupełniania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w
każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed
jego dokonaniem, przeniesienia danych oraz do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego.
7.
Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w
przypadku gdy:
- użytkownik wyrazi na to zgodę
- będzie to uzasadnione przepisami prawa
8.
Administrator zastrzega prawo do gromadzenia i przekazywania danych na rzecz
organów administracji podatkowej, innych Uczestników, zobowiązanych do dokonywania
czynności przed organami administracji podatkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania i
wykorzystania danych, przekazanych w celu realizacji obowiązków, wynikających z przepisów
prawa.
9. Wykorzystujemy pliki cookies („ciasteczka”), które umożliwiają gromadzenie pewnych
informacji o wykorzystaniu naszego serwisu, gdy użytkownik odwiedza, przegląda i korzysta
ze strony internetowej serwisu VIVO Inspire. Plik cookie to mały plik danych, tworzony
automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas korzystania ze stron internetowych,
zapisywany na urządzeniu używanym do przeglądania tych stron..

