POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu
użytkownikowi serwisu www.dnipola.pl
2. Szanujemy prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego. Bezpieczeństwo
użytkowników naszego serwisu internetowego jest dla nas bardzo ważne.
3. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami
powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem
powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w
szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i
stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszej Polityki prywatności.
5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Nasz serwis
internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy
uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną.
6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez
odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych
zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
7. Administratorem naszego serwisu internetowego jest GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K.
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego serwisu
internetowego mogą być kierowane na adres mailowy info@goldensubmarine.com.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są
następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:
a) Imię, nazwisko, e-mail, przy korzystaniu z funkcjonalności formularza kontaktowego
znajdującego się na stronie internetowej.
2. Dane osobowe zbierane od użytkowników serwisu służą nam do kontaktu z Klientem,
przedstawienia oferty, działań marketingowych.
3. Podczas zbierania danych osobowych szczegółowo informujemy o wszystkich istotnych
kwestiach związanych ze zbieraniem i dalszym przetwarzaniem tych danych osobowych. W
szczególności, gdy jest to wymagane przepisami prawa, uzyskujemy zgodę użytkownika
naszego serwisu internetowego na przetwarzanie jego danych osobowych.
4. Staramy się zachować najwyższą staranność przy zbieraniu i przetwarzaniu danych
osobowych użytkowników naszego serwisu internetowego, a w szczególności staramy się
zapewnić, by dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty da osoby, której dane
dotyczą,
b) zbierane dla oznaczonych w niniejszej Polityce prwatności, konkretnych, wyraźnych,
prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
c) nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
d) merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne
w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
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e) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
f) odpowiednio zabezpieczone,
g) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Administratorem danych osobowych zbieranych w naszym serwisie internetowym jest CIECH
Sarzyna S.A., dane kontaktowe: IODO@ciechgroup.com .
Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane:
a) na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której te dane dotyczą, lub
na podstawie zasady, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy
jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą czyli
użytkownik. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 lit. a) powyżej, zgoda na przetwarzanie
zbieranych danych osobowych jest udzielana dobrowolnie, a osoba udzielająca zgody ma
prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Zawiadamiamy, że cofnięcie zgody nie
wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce od dnia wyrażenia zgody do dnia jej
wycofania.
Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez poprzez wysłanie email z informacją na adres:
(IODO@ciechgroup.com).
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem tych, które są
uprawnione do wnioskowania o nie na podstawie przepisów prawa. Dane nie są
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym.
Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą
usługi w zakresie hostingu danych (przechowywania) oraz wysyłki masowej wiadomości email (newslettera).
Zbierane dane osobowe są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Decyzje dotyczące naszych użytkowników, a podejmowane na podstawie zbieranych danych
osobowych nie są nigdy podejmowane przez nas w sposób zautomatyzowany. Osoby te nie
podlegają profilowaniu.

