 Polityka prywatności
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (tj.
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 i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
poniżej przekazujemy niezbędne informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób
uczestniczących w procesach przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z
usługi Confly.
Polityka prywatności obowiązuje w usłudze internetowej Confly, dostępnej pod adresem:
www.meet.confly.pl
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o

użytkownikach.
Usługodawca Confly dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom serwisu
ochronę prywatności na możliwie najwyższym poziomie, co najmniej odpowiadającym
standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) – RODO
(Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest
Maria Jarosławska, prowadząca działalność gospodarzą pod firmą WDM Computers
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Jarosławska Maria, adres: ul. Wolności 1, 39-300 Mielec, NIP: 8171079395, REGON:
690411898.
Jak można się skontaktować z Administratorem?
Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach
związanych

z

przetwarzaniem

danych

osobowych

można

kontaktować

się

z

Administratorem danych w następującej formie:

● telefonicznie, pod numerem telefonu: 17 717 55 55,
● za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres:
hello@confly.pl,

● listownie pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Wolności 1, 39-300
Mielec
Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie? Po co nam te dane?
Przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam udostępnione przy rejestracji w usłudze
Confly (takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej) oraz identyfikator
internetowy użytkownika (identyfikator cookie – więcej o przetwarzaniu danych
pochodzących z „ciasteczek” znajdziesz w naszej polityce cookie). Jeśli podałeś nam
również inne dane osobowe dla rozliczeń płatnych usług, takie jak numer telefonu, numer
rachunku bankowego czy adres do zameldowania lub adres do korespondencji – również
i te dane będziemy przetwarzać. Na potrzeby realizacji usługi Confly, możemy również
przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, tj. dane charakteryzujące sposób korzystania
przez Ciebie z usługi Confly (w tym informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
każdorazowego korzystania z Confly).
Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu
poczty elektronicznej jest niezbędne do świadczenia usługi Confly (art. 6 ust. 1 litera b)
RODO; art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Pozostałe dane
przetwarzamy, jeśli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 litera a) RODO) lub jeśli ich
przetwarzanie jest dla nas konieczne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy
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Administratora danych (art. 6 ust. 1 litera f) RODO); art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną).
Dane przetwarzamy, aby móc świadczyć Ci usługę. Jeśli dodatkowo wyraziłeś zgodę na
przetwarzanie danych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji
usługobiorców, będziemy dane również przetwarzać w celu polepszenia jakości
świadczonych przez nas usług.
Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Administrator danych przekazuje dane osobowe tylko w wyjątkowych sytuacjach
następującym

kategoriom

podmiotów:

firma

księgowa,

operator

systemu

rozliczeniowego. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje
dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą
umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich
grup odbiorców: upoważnieni pracownicy, współpracownicy i osoby które korzystają z
danych w celu realizacji celu działania strony.
Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane organom i służbom państwowym jak
policja, ABW czy organy podatkowe uprawnione na podstawie właściwych przepisów do
uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw
prawnych do żądania danych osobowych.
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Pozyskane dane będą przetwarzane przez nas tak długo, jak długo korzystasz z naszej
usługi Confly. Po zaprzestaniu korzystania z naszej usługi i usunięciu konta, będziemy
przetwarzać dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Jakie przysługują Ci prawa?
Każdy użytkownik usługi Confly, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz też w każdej chwili
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wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wnieść sprzeciw, chyba że dalsze
przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla wykonania usługi bądź dla ochrony
uzasadnionych interesów Administratora danych (np. dla zabezpieczenia roszczeń
Administratora).
Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
w każdym czasie może ona tę zgodę wycofać.
Jeśli uważasz, że twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Co jeszcze powinieneś wiedzieć...
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie pewnych danych jest
niezbędne dla świadczenia Ci usług. Administrator danych nie zamierza przekazywać
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
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