Polityka Prywatności Portalu www.rygo.com.pl

Prywatność i bezpieczeństwo użytkowników Portalu www.rygo.com.pl jest jednym z naszych
priorytetów. Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać. Dlatego też
zachowujemy najwyższą staranność, by wszelkie powierzone nam dane i informacje były
przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami, gdy
Użytkownik korzysta z Portalu i/lub dostępnych w ramach niego usług. Dotyczy to też innych
informacji przekazywanych przez Użytkownika podczas korzystania z Portalu bądź
pozyskanych przez Usługodawcę w inny sposób podczas korzystania przez Użytkownika z
usług świadczonych w ramach Portalu przez Usługodawcę.

1. Informacje Osobiste

1.1. Korzystanie z Portalu. Cała zawartość portalu może być przeglądana bez konieczności
rejestracji.
1.2. Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu przez Użytkownika,
Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):
a) informacje o przeglądanych w ramach Portalu stronach
b) informacje o przeglądanych przez Użytkownika produktach.
c) informacje o wszelkich elementach klikanych przez Użytkownika w Portalu.
d) informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Portalu.
e) informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany z Portalu.
f) informacje o ocenach udzielonych Portalowi przez Użytkownika.
g) informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Portal i/lub z jakiego się logował
h) informacje o produktach zakupionych przez Użytkownika

1.3. Dane osobiste przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą
klienta.

1.4. W przypadku przesłania do Portalu informacji osobistych, mogą one zostać użyte do
utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu.

1.5. Administrator używa adresu e-mail i innych informacji osobistych Użytkowników do
wysyłania wiadomości handlowych i reklamowych wyłącznie za uprzednią zgodą
Użytkownika.

1.6. Administrator używa również plików cookies, web beacon oraz informacji dzienników,
aby (w szczególności):
a) zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas
kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,
b) dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;
c) monitorować efektywność kampanii marketingowych;
d) monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;

2. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności

2.1. Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu. W takiej
sytuacji nadal może mieć dostęp do treści i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie
niektórych usług może być niemożliwe (np. nie może złożyć zamówienia lub zapisać się do
Newslettera).

3. Więcej informacji

3.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10.05.2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 - z późn. zm.) oraz przepisów
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 jest
Maciej Gołąbek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Gołąbek „RYGO”,
NIP: 7881947481, REGON 301697169, ul. Alabastrowa 97/2, 62-081 Baranowo.

3.2. Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych
osobowych. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z Administratorem.
3.3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w „klauzuli
informacyjnej” stanowiącej Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności.

3.4. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy
napisać na adres mailowy Administratora: biuro@rygo.com.pl

Załącznik nr 1:
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
działając na podstawie przepisów 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 oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych, informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Maciej Gołąbek, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Maciej Gołąbek „RYGO”, NIP: 7881947481, REGON 301697169,
ul. Alabastrowa 97/2, 62-081 Baranowo, zwanym dalej „RYGO”.
2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz
prawidłowego wykonania umowy której stronami są RYGO oraz Państwo, a także dla celów
podatkowych i rachunkowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie
skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia oraz wykonania umowy.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana
z RYGO oraz w celu prawidłowego wykonywania umów o których mowa powyżej w
niniejszej klauzuli informacyjnej,
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
4. Odbiorcami danych osobowych jest RYGO w tym upoważnieni pracownicy tj. pracownicy
administracyjni, firmy, z którymi podpisane są umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym
podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa
w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania.
5. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz
ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku
zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów
podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas
niezbędny do rozliczenia umowy.
6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium
Rzeczpospolitej Polski, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

