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POLITYKA PRYWATNOŚCI

Art-Vida przy zastosowaniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych

osobowych informuje, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularzy na stronach

internetowych: www.sklep.art-vida.com oraz innych stronach należących do domeny

art-vida lub stronach sygnowanych marką art-vida znajdują się w określonych

zautomatyzowanych bazach danych użytkowników korzystających z usług Art-Vida.

Celem gromadzenia i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych jest

utrzymanie relacji handlowych oraz realizacja działań informacyjnych, szkoleniowych,

doradczych i innych aktywności firmy Art-Vida.

Dane te będą przekazywane tylko tym podmiotom, które będą niezbędne do realizacji wyżej

wymienionego celu.

Art-Vida podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, kompletności i

poufności danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanej z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych

osobowych.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprzeciwu, sprostowania,

skasowania, ograniczenia i przenoszenia danych ujętym w wyżej wymienionym

rozporządzeniu (UE). Użytkownik może skorzystać z tych praw samodzielnie poprzez

wysłanie wiadomości na adres mailowy: kontakt@art-vida.com lub na adres: Av/ Principe

De Asturias, 17, C.P. 03177 - Daya Vieja (Alicante).

Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i poprawne

oraz zobowiązuje się do ich aktualizowania informując Art-Vida o wszelkich zmianach.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Do jakich celów będziemy przetwarzać Pańskie dane osobowe?

W Art-Vida będziemy przetwarzać Pańskie dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony

internetowej: www.sklep.art-vida.com oraz innych stron należących do domeny art-vida lub

stron sygnowanych marką art-vida w następujących celach:

https://drive.google.com/file/d/1fSHadu_oIQ5qqLIbLEFhsb9H9_XwlSHc/view
http://www.sklep.art-vida.com
http://www.sklep.art-vida.com


1. Przestrzeganie zobowiązań handlowych, pracowniczych, biznesowych i księgowych

firmy.

2. Świadczenie usług zgodnie z konkretnymi potrzebami klientów w celu realizacji

zawartych  umów.

3. Wysyłanie informacji handlowych i newsletterów o nowych usługach oferowanych na

stronie internetowej oraz w branży.

4. Przestrzeganie obowiązujących w firmie procedur wewnętrznych dotyczących relacji

biznesowych z podwykonawcami.

5. Proces archiwizacji, aktualizacji systemów, ochrony i przechowywania informacji oraz baz

danych firmy.

6. Przekazywanie danych osobom trzecim, z którymi zostały zawarte umowy w celach

handlowych, administracyjnych, marketingowych i/lub operacyjnych.

7. Bezpieczeństwo lub zapobieganie oszustwom.

8. Realizacja umowy zawartej zdalnie z użytkownikiem.

9. Zakup produktów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej.

10. Świadczenie usług zleconych przez użytkownika.

11. Wysyłanie informacji promocyjnych drogą elektroniczną.

12. Dostarczenie informacji wymaganych przez użytkownika poprzez formularz

kontaktowy.

Przypominamy, że mogą Państwo sprzeciwić się wysyłaniu informacji handlowych w

dowolny sposób i w dowolnym czasie wysyłając e-mail na powyższy adres.

Pola we wspomnianych formularzach muszą zostać wypełnione, a w przypadku nie

podania tych danych nie jest możliwe zrealizowanie wyznaczonych celów.

Jak długo będą przechowywane zebrane dane osobowe?

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są stosunki

handlowe lub dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia oraz przez okres, w którym mogą

powstać zobowiązania prawne związane ze świadczonymi usługami.

Podstawy prawne:

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na następujących podstawach prawnych, które

je uzasadniają:

1. Prośba o udzielenie informacji i/lub zawarcie umowy o świadczenie usług przez

Art-Vida, której warunki zostaną Państwu udostępnione przed jej zawarciem.



2. Dobrowolna, świadoma i jednoznaczna zgoda, o której informujemy Państwa w niniejszej

Polityce Prywatności. Jeżeli zgadzają się Państwo z jej treścią, można ją zatwierdzić za

pomocą oświadczenia lub poprzez jednoznaczne potwierdzające działanie, którym jest

zaznaczenie przeznaczonego do tego celu pola.

Jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych lub zrobią to w sposób niepoprawny lub

niekompletny, nie będziemy w stanie zająć się Państwa zgłoszeniem, nie będzie tym samym

możliwe przekazanie Państwu potrzebnych informacji ani świadczenie usług.

Adresaci:

Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim poza Art-Vida, chyba że będzie to

wymagane przepisami prawa.

Dane gromadzone przez użytkowników korzystających z usług

W przypadkach, gdy użytkownik umieszcza pliki z danymi osobowymi na serwerach

hostingu współdzielonego, Art-Vida nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie

GDPR przez użytkownika.

Przechowywanie danych zgodnie z LSSI

Art-Vida niniejszym informuje, że jako podmiot przechowujący dane zgodnie z

postanowieniami Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa

informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI) przechowuje przez okres maksymalnie 12

miesięcy informacje niezbędne do ustalenia pochodzenia przechowywanych danych oraz

czasu, w którym usługa została rozpoczęta. Przechowywanie tych danych nie ma wpływu

na poufność informacji, mogą być one wykorzystane wyłącznie w ramach dochodzenia

karnego lub w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego, udostępniane sędziom i/lub

sądom lub ministerstwu, które tego wymaga.

Udostępnianie danych służbom i organom państwa będzie odbywało się zgodnie z

przepisami o ochronie danych osobowych.

Prawa własności intelektualnej www.sklep.art-vida.com oraz innych stron należących do

domeny art-vida lub stron sygnowanych marką art-vida

Art-Vida, ściślej mówiąc, Anna Milewska jest posiadaczem wszelkich praw autorskich,

własności intelektualnej, własności przemysłowej, know-how oraz wszelkich innych praw

http://www.sklep.art-vida.com


związanych z zawartością strony internetowej www.sklep.art-vida.com

www.sklep.art-vida.com oraz innych stron należących do domeny art-vida lub stron

sygnowanych marką art-vida. oraz oferowanych na niej usług, jak również programów

niezbędnych do ich wdrożenia i związanych z nimi informacji.

Kopiowanie, publikowanie i/lub wykorzystywanie treści strony internetowej

www.sklep.art-vida.com oraz innych stron należących do domeny art-vida lub stron

sygnowanych marką art-vida w całości lub w części w celach innych niż prywatne bez

uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Własność intelektualna oprogramowania

Użytkownik jest zobowiązany do respektowania udostępnionych przez Annę Milewską

programów należących do osób trzecich, nawet jeśli są one nieodpłatne i/lub

ogólnodostępne.

Art-Vida posiada wymagane prawa własności intelektualnej do oprogramowania oraz

prawa do jego użytkowania.

Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji do zamówionej usługi, do

oprogramowania niezbędnego do świadczenia usługi, ani do informacji technicznych

służących do kontroli przebiegu usługi, z wyjątkiem praw i licencji niezbędnych do realizacji

zamówionych usług i tylko na czas trwania umowy.

Do wszelkich działań wykraczających poza realizację umowy użytkownik zobowiązany jest

uzyskać pisemne upoważnienie od Art-Vida, użytkownikowi zabrania się dostępu,

modyfikowania, przeglądania konfiguracji, struktury i plików serwerów należących do

Art-Vida, przyjmując na siebie odpowiedzialność cywilną i karną wynikającą z wszelkich

incydentów, które mogą wystąpić w serwerach i systemach bezpieczeństwa będące

bezpośrednią konsekwencja zaniedbania lub złośliwego działania.

Własność intelektualna zamieszczanych treści

Jest zabronione jakiekolwiek użycie niezgodne z prawem własności intelektualnej usług

świadczonych przez Art-Vida, w szczególności:

• Użytkowanie, które jest sprzeczne z prawem hiszpańskim lub narusza prawa osób

trzecich.

• Publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek treści, które w opinii Art-Vida są

nacechowane przemocą, obsceniczne, obraźliwe, niezgodne z prawem, rasistowskie,

ksenofobiczne lub zniesławiające.

http://www.sklep.art-vida.com
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• Cracki, numery seryjne programów lub jakiekolwiek inne treści naruszające prawa

własności intelektualnej osób trzecich.

• Gromadzenie i/lub wykorzystywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich

wyraźnej zgody lub niezgodnie z przepisami 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 danych

osobowych.

• Wykorzystanie serwera pocztowego domeny i adresów e-mail do wysyłania spamu.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość swojej witryny internetowej,

przekazywane i przechowywane informacje, linki hipertekstowe, roszczenia osób trzecich i

działania prawne w odniesieniu do prawa własności intelektualnej, prawa osób trzecich i

ochrony nieletnich.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa

związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego, z handlem elektronicznym,

prawami autorskimi, zachowaniem bezpieczeństwa publicznego a także z uniwersalnymi

zasadami korzystania z Internetu.

Użytkownik jest zobowiązany zrekompensować Art- Vida wszelkie koszty poniesione przez

firmę w związku z jakimkolwiek postępowaniem, za które użytkownik może zostać

pociągnięty do odpowiedzialności w tym kosztów i opłat prawnych, także w przypadku

nieprawomocnego wyroku sądu.

Ochrona zamieszczanych treści

Art-Vida sporządza kopie zapasowe treści umieszczonych na swoich serwerach, jednak nie

ponosi odpowiedzialności za utratę lub przypadkowe usunięcie danych przez

użytkowników. Podobnie, nie gwarantuje całkowitego przywrócenia danych usuniętych

przez użytkowników, ponieważ wspomniane dane mogły zostać usunięte i/lub

zmodyfikowane w przedziale czasu, który upłynął od sporządzenia ostatniej kopii

zapasowej.

Oferowane usługi, z wyjątkiem określonych usług tworzenia kopii zapasowych, nie

obejmują odtworzenia zawartości przechowywanej w kopiach zapasowych wykonanych

przez Art-Vida, gdy utrata ta jest zawiniona przez użytkownika. W takim przypadku

zostanie ustalona opłata w zależności od trudności i wielkości przywracanych danych

zawsze pod warunkiem uprzedniej zgody użytkownika.



Odtworzenie usuniętych danych jest wliczone w cenę usługi tylko wtedy, gdy utrata treści

nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Art-Vida.

Informacje handlowe

Stosując się do rozporządzenia LSSI Art-Vida nie będzie wysyłać reklam ani informacji

promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych równoważnych środków

komunikacji, które nie zostały wcześniej zażądane lub wyraźnie zatwierdzone przez ich

odbiorców.

W przypadku użytkowników, z którymi nawiązana została wcześniej relacja umowna,

Art-Vida jest uprawniona do wysyłania informacji handlowych dotyczących produktów lub

usług, które są podobne do tych, które wcześniej były przedmiotem umowy z klientem.

Zawsze po potwierdzeniu swojej tożsamości użytkownik może za pośrednictwem kanałów

obsługi klienta poprosić o nie przesyłanie mu dalszych informacji handlowych.


