POLITYKA PRYWATNOSCI SERWISU www.emostrefa.pl dalej jako „Serwis”
Definicje
1. „Polityka Prywatnosci” - niniejszy dokument zawierajacy informacje, ktore maja wskazać
Uzytkownikowi Serwisu, zakres i sposob gromadzenia danych w zwiazku z działalnościa Serwisu,
sposob przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, jak rowniez mozliwości i zakres
wykorzystywania przez Uzytkownika danych, informacji i materiałow prezentowanych w Serwisie.
2. „Własciciel Serwisu” - Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o. z siedziba w Piasecznie,
ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS 0000370362, NIP:
527-26-42-206, kapitał akcyjny w pełni opłacony 200 200 000 PLN
3. „Administrator” – Właściciel Serwisu
4. „Serwis” – serwis internetowy własności Administratora pod domena www. emostrefa.pl wraz z
zestawem wszystkich usług oferowanych przez Serwis w domenie www.emostrefa.pl
5. „Uzytkownik” – osoba korzystajaca z Serwisu
Preambuła
Administrator szanuje wszelkie dane przekazane zarowno czynie jak i biernie przez Uzytkownikow
Serwisu i dba o zapewnienie nalezytej ochrony gromadzonych danych.
Gromadzenie danych
Administrator co do zasady nie gromadzi w zwiazku z funkcjonowaniem Serwisu danych osobowych
Uzytkownikow Serwisu, chyba, ze wystapi sytuacja opisana w punktach kolejnych niniejszego
dokumentu a Uzytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda dane osobowe.
Wszystkie dane zgromadzone w Serwisie zbierane sa za przyzwoleniem danego Uzytkownika Serwisu,
w szczegolności za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie:


formularza zgłoszeniowego umozliwiajacego Uzytkownikowi zgłoszenie instytucji, placowki
medycznej przez jej reprezentanta do udziału w kampanii „Budujemy Emostrefy”, w zakresie
imienia i nazwiska reprezentanta, nazwy placówki, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail
niezbednych do realizacji zgłoszenia, a takze



formularza kontaktowego znajdujacego sie w zakładce „Kontakt” słuzacego jedynie zadaniu
przez Uzytkownika pytania do specjalisty, w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail
Uzytkownika niezbednych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
Podczas wizyty Uzytkownikow sieci Internet w Serwisie automatycznie (sposob bierny)
zbierane sa dane dotyczace danej wizyty Uzytkownika w tym adres IP, nazwa domeny, typ
przegladarki, typ systemu operacyjnego itp.

Zabezpieczenie danych
Administrator dba o bezpieczenstwo udostepnionych danych, w szczegolności przed
dostepem osob nieupowaznionych. Administrator zapewnia wszystkim Uzytkownikom
realizacje uprawnienwynikajacych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczegolności prawo wgladu do własnych danych,
prawo zadania aktualizacji i usuniecia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w
przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Administrator dba o takie administracyjne,
techniczne i fizyczne zabezpieczenia by nie umozliwiać dostepu do danych osobom
nieuprawnionym i chronić je przed nieuprawnionym zabraniem, zniszczeniem czy zmiana.

Sposob wykorzystywania danych
Dane zbierane automatycznie moga być uzyte do analizy zachowan Uzytkownikow w Serwisie,
zbierania danych demograficznych o Uzytkownikach Serwisu, lub do personalizacji zawartości
Serwisu.
Zgromadzone dane Uzytkownika moga być takze wykorzystane do ich udostepnienia uprawnionym
organom, w szczegolności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego
przypuszczenia popełnienia przez Uzytkownika przestepstwa w Serwisie, a takze na wniosek
uprawnionych organow zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym.
Przekazywanie danych
Administrator nie sprzedaje zgromadzonych danych zadnym osobom trzecim.
Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych zadnym osobom trzecim, z wyłaczeniem
przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze wzgledu na uregulowania prawne (na wniosek
uprawnionych organow panstwowych) lub tez w przypadku, gdy osoba trzecia została zaangazowana
przez Administratora do zrealizowania w imieniu Administratora usługi pozostajacej w zwiazku z
funkcjonowaniem Serwisu, przy czym taka osoba trzecia nie zostanie przez Administratora
upowazniona do wykorzystania ujawnionych jej danych poza zakres wymagany dla realizacji
przedmiotowej usługi .
W zadnym razie Administrator nie udostepnia danych osobowych i adresow e-mail Uzytkownikow
Serwisu zadnym innym podmiotom gospodarczym w celu osiagania korzyści materialnych.
Wykorzystywanie cookies
Serwis moze wykorzystywać „cookies” („ciasteczka”) czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera
Uzytkownika Serwisu, identyfikujace go w sposob potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej
operacji. Przykładem wykorzystania cookies w Serwisie moze być identyfikacja powracajacych
uzytkownikow wizytujacych Serwis. „Ciasteczka” nie zawieraja zadnych danych osobowych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przegladarke i nieusuwanie ich z dysku.
Skasowanie plikow cookies moze spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
Zgodnie z art. 173 ustawy:
1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostepu do informacji juz przechowywanej w
telekomunikacyjnym urzadzeniu koncowym abonenta lub uzytkownika koncowego jest dozwolone,
pod warunkiem ze:
1) abonent lub uzytkownik koncowy zostanie uprzednio bezposrednio poinformowany w sposob
jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostepu do tej informacji, b) mozliwosci okreslenia przez niego
warunkow przechowywania lub uzyskiwania dostepu do tej informacji za pomocą ustawien
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu
koncowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub uzytkownik koncowy, po otrzymaniu informacji, o ktorych mowa w pkt 1, wyrazi na to
zgode;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostepu nie powoduje zmian konfiguracyjnych
w telekomunikacyjnym urządzeniu koncowym abonenta lub uzytkownika koncowego i
oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
2. Abonent lub uzytkownik koncowy moze wyrazić zgode, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, za pomoca
ustawien oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym
urzadzeniu koncowym lub konfiguracji usługi.
3. Warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, nie stosuje sie, jezeli przechowywanie lub uzyskanie dostepu
do informacji, o ktorej mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej droga elektroniczna, zadanej przez
abonenta lub uzytkownika koncowego.
4. Podmioty świadczace usługi telekomunikacyjne lub usługi droga elektroniczna moga instalować
oprogramowanie w telekomunikacyjnym urzadzeniu koncowym abonenta lub uzytkownika
koncowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod
warunkiem ze abonent lub uzytkownik koncowy:
1) przed instalacja oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposob jednoznaczny,
łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach
korzystania przez podmiotświadczacy usługi z tego oprogramowania;
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposob jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie
usuniecia oprogramowania z telekomunikacyjnego urzadzenia koncowego uzytkownika lub abonenta;
3) przed instalacja oprogramowania wyrazi zgode na jego instalacje i uzywanie.
Zmiana danych Uzytkownika
Administrator umozliwia kazdemu Uzytkownikowi Serwisu dokonanie zmiany podanych danych w
kazdym czasie, z tym zastrzezeniem, iz danych zbieranych automatycznie nie da sie zmienić lub
usunać. W celu dokonania zmiany czy uaktualnienia danych podanych przez Uzytkownika, Uzytkownik
moze skontaktować sie z Administratorem w sposob określony w niniejszej Polityce Prywatności .
Linki
Serwis moze zawierać linki do innych podstron przy czym fakt zamieszczenia linku nie oznacza , ze
Administrator ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość serwisu linkowanego.
Przeciwnie – takie serwisy działaja niezaleznie od Administratora, Administrator nie sprawuje kontroli
nad przedmiotowymi serwisami, ktore rzadza sie własnymi zasadami funkcjonowania i ochrony
danych. Uzytkownik winien mieć świadomość odrebności tych serwisow od Serwisu i kazdorazowo
zweryfikować we własnym zakresie polityke odwiedzanej za pośrednictwem linka witryny
internetowej.
Prawa do Serwisu
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementow graficznych i tekstowych , sa zastrzezone i stanowia
własność Administratora lub innych osob fizycznych badź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono
inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Uzytkownikow jakichkolwiek praw
do utworow czy baz danych w nim zawartych. Uzytkownik jest uprawniony do korzystania z tych
utworow czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego uzytku określonego przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904
z poź. zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503, z poź. zm) Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora zabronione jest w
szczegolności dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek cześci Serwisu
w całości lub cześci, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiazujacymi
przepisami prawnymi.
Wszelkie nazwy towarow, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujace prezentowane na
stronach Serwisu, stanowiace chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez Administratora,
podlegaja ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności
przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 z poź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z poź. zm).
Zmiany Polityki Prywatnosci

Administrator moze zmienić niniejsza Polityke Prywatności w dowolnym momencie , w szczegolności
celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach Administratora co do sposobu
zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych
danych. Kazdorazowo z chwila opublikowania nowej Polityki Prywatności staje sie ona wiazaca w
miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w
zwiazku z aktywnościa Uzytkownika w Serwisie.
Kontakt
Wszelkie pytania i watpliwości dotyczace Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy
kierować pod adres siedziby Administratora.
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