Polityka Prywatności Aplikacji mobilnej Montibello

1.

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania,
przetwarzania i przechowywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Aplikacji
mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez firmę Polwell Sp. z o.o.
2. Administratorem danych osobowych jest spółka Polwell Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ołowianej 12,
85-461 w Bydgoszczy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000174805, NIP 967-117-15-32, regon 093144028, kapitał zakładowy: 8 000 000,00 PLN (zwana
dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z Aplikacji.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres
przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
5. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych przez Użytkowników
danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących Użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, za
pośrednictwem adresu e-mail: montibello@montibello.pl
7. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, Administrator może poprosić Użytkownika
o podanie danych osobowych, niezbędnych do przesyłania informacji marketingowych.
8. W celu otrzymywania informacji marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych o
nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach skorzystania z poszczególnych
Usług, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: adres e-mail
i/lub numer telefonu.
9. Udział w konkursach organizowanych przez Administratora możliwy jest po wyrażeniu przez
Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w konkursie i akceptacji regulaminu
takiego konkursu.
10. Udostępniane przez Użytkownika dane osobowe, mogą być przetwarzane wyłącznie
w następujących celach:
1) przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności przekazywanie
informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach za pomocą:
a) środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, w
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów
wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne
w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art.
6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
2) udział w organizowanych przez Administratora konkursach, w przypadku wyrażenia przez
Użytkownika zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit
a RODO) – „zgoda”.

11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.
12. Każdorazowo cel i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody
Użytkownika Aplikacji lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań
podejmowanych przez Użytkownika w Aplikacji.
13. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody.
14. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede
wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik, ale również ze zgody Użytkownika lub
z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może
przekazać dane osobowe Użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora
danych – innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług
technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
2) spółkom zależnym,
3) stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub
w przypadku fuzji Administratora ze stroną trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce
Administratora przez stronę trzecią,
4) innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator
zawarł z nimi Umowę konieczną do realizacji przez Administratora Usług świadczonych za
pośrednictwem Aplikacji.
15. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownika do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia,
Norwegia i Liechtenstein).
16. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
17. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
18. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Aplikacji mobilnej.
19. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności
w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Aplikacji.

