POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest PIU Design sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Litewska nr 10,
00-581 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszaw w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000432937, posiadająca numer NIP: 1132858708.
Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy 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 (Rozporządzenie RODO).
Dla osób rejestrujących się na stronie www.piudesign.pl następujące dane będą przetwarzane na podstawie
dobrowolnej ich zgody: imię, nazwisko, firma przedsiębiorstwa, nazwa użytkownika, nazwa pracowni
architektonicznej, siedziba przedsiębiorstwa, adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne,
ale konieczne dla celów kontaktu oraz obsługi zapytania, lub spraw z tym związanych. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu oraz w okresie czasu niezbędnym do przygotowania i udzielenia odpowiedzi oraz rozsądnego
oczekiwania na ponowny kontakt ze strony osoby rejestrującej się w związku z odpowiedzią. W przypadku wyrażenia
zgody na otrzymywanie newsletterów dane te będą wykorzystywane także przez okres prowadzenia przez
Administratora kampanii marketingowych związanych z wysyłaniem newsletterów, do osób które wyraziły na to
zgodę. W przypadku wycofania zgody Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile przepisy
prawa nie będą zobowiązywały go do ich dalszego przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej za pomocą formularza kontaktowego
zamieszczonego na stronie www.piudesign.pl, dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie inne
dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu oraz obsługi zapytania
lub spraw z tym związanych. Dane te będą przetwarzane w okresie czasu niezbędnym do przygotowania
i udzielenia odpowiedzi oraz rozsądnego oczekiwania na ponowny kontakt ze strony osoby wysyłającej zapytanie
w związku z odpowiedzią. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów kontaktu oraz obsługi
zapytania Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością.
Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
Administrator będzie wykonywał następujące operacje na Twoich danych osobowych: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Na gruncie Rozporządzenia RODO przysługują Ci następujące prawa:
Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
Masz prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy Twoje dane są
przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii.
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
Masz prawo, w razie stwierdzenia nieścisłości w zgromadzonych danych, w każdej chwili zażądać, żeby Twoje dane
zostały poprawione przez Administratora bez zbędnej zwłoki. Ponadto, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na cel
przetwarzania jej danych, masz prawo żądać od Administratora uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać ich usunięcia.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania
lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub
przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń; lub jeżeli wniosłeś sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych.
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Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację
Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że
podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub
Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na
podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Więcej informacji otrzymasz kontaktując się z nami poprzez adres: marketing@piudesign.pl

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w rządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W celu sprawdzenia stosowanych w ramach serwisu plików cookies prosimy o przejście na stronę oraz podanie
sprawdzanej domeny: www.webcookies.info
W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe”pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
Serwisu;
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d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.
Możecie Państwo wyłączyć cookies na tej stronie i na innych. Najłatwiejszym sposobem aby to uczynić, jest
wyłączenie cookies w Państwa przeglądarce. Sugerujemy zapoznanie się z sekcją Pomocy w przeglądarce.
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies:
www.aboutcookies.org
www.whatarecookies.com

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google
Inc. Google Analytics ustawia liczbę cookies (domyślnie 4) w celu oceny korzystania z witryny i sporządzania
raportów o aktywności na stronie.
Google przechowuje informacje zebrane przez cookie na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może
również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo, lub w przypadku gdy
osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi
innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Google Inc jest członkiem amerykańskiego programu Safe Harbor. Program ten pozwala na transfer danych
z terytorium EOG do krajów, które są poza EOG bez konieczności wprowadzania umowy o transferze danych.
Firmy, które zapiszą się do programu zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych
przekazywanych z Europy. Dane rejestracyjne Google Incs znajduje się na stronie: http://safeharbor.export.gov/
companyinfo.aspx?id=10543.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cookies utworzonych przez Google Analytics proszę odwiedzić stronę:
http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html.
Google tworzy również własne opt-out wtyczki, które można uzyskać na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Oprócz cookies utworzonych przez Google Analytics, ten plugin utworzy sesję opartą na cookie (które wygasają po
zamknięciu przeglądarki) zawierającym wartości “prawda” lub “fałsz”, odzwierciedlający wybór pozwalający lub nie
na otrzymywanie cookiesów.

INFORMOWANIE O ZMIANACH

Dane mogą być aktualizowane. W takiej sytuacji zmiany zostaną przedstawione na niniejszej stronie internetowej,
którą należy regularnie odwiedzać, by uzyskać aktualne informacje na temat naszej Polityki cookies.
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