ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z polskim prawem dot. ochrony danych osobowych.
1. Przepisy wstępne
1.1. Poprzez zaznaczenie pola "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych" i potwierdzenie wypełnionego formularza na stronie internetowej
http://youbi.pl , użytkownik ("Użytkownik") wyraża zgodę na przetwarzanie,
gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych. Powyższe dane obejmują
imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika ("Dane").
2. Przechowujący Dane
2.1 Przechowującym dane jest firma CreativeDock s.r.o., adresa Zubatého 295/5,
Smíchov, 150 00 Praga 5, Czech Republic, ID: 289 88 442 ("Dostawca").
3. Przetwarzający dane
3.1 W oparciu o zgodę wyrażoną przez Dostawcę, Dane dane są przetwarzane przez
firmę User Technologies s.r.o.,
addres Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praga 5, ID: 286 02 153 ("Przetwarzający
dane").
4. Cel Przetwarzania Danych
4.1 Dane są gromadzone i przetwarzane jedynie w celu identyfikacji użytkownika dla
świadczenia usług Dostawcy do Użytkownika oraz do celów marketingowych Dostawcy;
zwłaszcza, ale nie wyłącznie, do oceny działań marketingowych i oferowania produktów
Dostawcy ("Cel").
5. Sposób i okres przetwarzania Danych
5.1 Dane są przetwarzane przez Dostawcę i Przetwarzającego. Dane zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych oraz niniejszym dokumentem, drogą elektroniczną, w
ramach niezbędnych do realizacji Celu i wyłącznie Celu, oraz w okresie czasu jego
realizacji. Dane nie będą udostępniane stronom trzecim.
6. Prawa Użytkownika
6.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostarczył swoje Dane do Dostawcy
dobrowolnie i bezpłatnie.
6.2 Użytkownik bierze pod uwagę, że jego prawa są zgodne z polską Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych, a w szczególności:
a) prawem dostępu do Danych;
b) prawem do żądania zmiany Danych;
c) prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych, bez dodatkowych opłat
6.3 W przypadku, kiedy Użytkownik wykryje lub podejrzewa, że Dostawca lub
Przetwarzający Dane przetwarza Dane, które są w konflikcie z ochroną życia

prywatnego, osobistego lub w konflikcie z prawem, w szczególności jeśli Dane są
nieprzystające w odniesieniu do Celu, Użytkownik jest upoważniony do :
a) żądania wyjaśnień od Dostawcy lub Przetwarzającego Dane;
b) żądania od Dostawcy lub Przetwarzającego Dane naprawy i przywrócenia
odpowiedniego stanu. Odnosi się głównie do blokowania lub dostarczania naprawy,
dodatku lub niszczenia Danych.
6.4. Użytkownik jest uprawniony do wycofania swojej zgody w każdej chwili poprzez
żądanie na piśmie przesłane na adres Dostawcy.

