POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityki Prywatności wskazuje zasady na jakich przetwarzane są dane
osobowe Użytkowników, tj. osób pozostawiających swoje dane osobowe za
pośrednictwem witryny www.smaczni.pl.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się z
Administratorem Twoich danych osobowych , którym są Zjednoczone
Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15,
adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. , (dalej:
„Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres Spółki lub
bezpośrednio na adres email: iod@zprsa.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ŹRÓDŁA DANYCH
Dane Użytkownika to dane osobowe zebrane bezpośrednio od Państwa gdy
Użytkownicy rejestrują się w usłudze smaczni.pl, zapisują się do newslettera lub
wypełniają formularz. Te dane osobowe są wymagane do realizacji Państwa
zamówienia, płatności, a także ewentualnego dokonania zwrotu. Podstawą
prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne
do realizacji umowy. Przetwarzamy następujące dane osobowe w ramach procesu
składania zamówień:
• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Adres e-mail
• Dane dotyczące płatności

Inne informacje. Możemy również przetwarzać inne informacje dostarczone
przez Państwa dobrowolnie, takie jak:
• informacje podawane podczas oceniania naszych usług
• zgoda marketingowa (opt-in) lub jej odmowa (opt-out)

PLIKI COOKIES
Korzystamy z różnych technologii w celu gromadzenia i przechowywania danych
oraz innych informacji, gdy Użytkownicy odwiedzają usługę smaczni.pl, w tym pliki
cookie i znaczniki nawigacyjne (web beacons).
Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane i zapisywane na Państwa urządzeniu,
które pozwalają nam identyfikować Użytkowników smaczni.pl i ułatwiać
korzystanie z smaczni.pl oraz tworzyć zbiorcze informacje o naszych
odwiedzających. Pliki cookie nie będą szkodzić Państwa urządzeniu ani plikom.
1

Używamy cookies, aby dostosować smaczni.pl i informacje, które dostarczamy,
zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami naszych Użytkowników.
Użytkownicy mogą ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki
cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. Na przykład poniższe linki
zawierają informacje o tym, jak dostosować ustawienia plików cookie w
niektórych popularnych przeglądarkach:
Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Należy pamiętać, że niektóre części smaczni.pl mogą nie działać poprawnie, jeśli
odmówimy korzystania z plików cookie.
Znacznik nawigacyjny to technologia umożliwiająca identyfikowanie czytelników
witryn internetowych i wiadomości e-mail, np. dla określenia czy wiadomość email została odczytana.

CELE ORAZ UZASADNIONE PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa
Rozrywkowe S.A. odbywa się w związku z kilkoma celami:
1. Świadczenia usługi smaczni.pl i realizowanie naszych zobowiązań
umownych (podstawa prawna: wykonanie umowy i uzasadniony interes)
Dla naszych zobowiązań prawnych (podstawa prawna: zgodność z
obowiązkiem prawnym)
2. Obsługi roszczeń i procesy prawne (podstawa prawna: uzasadniony interes)
3. Do komunikacji z klientem i marketingiem (podstawa prawna: uzasadniony
interes)
4. Do poprawy jakości i analizy trendów (podstawa prawna: uzasadniony
interes)

PRZESYŁANIE DO KRAJÓW POZA EOG
Nie przesyłamy i przekazujemy państwa danych poza obszar EOG.
ODBIORCY
Dane osobowe udostępniamy wyłącznie kontrahentom, usługodawcom i innym
stronom trzecim służymy do wspierania naszej działalności i którzy są zobowiązani
umownymi do zachowania poufności danych osobowych i wykorzystywania ich
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wyłącznie do celów, dla których je ujawniamy. Na przykład możemy
wykorzystywać strony trzecie do przetwarzania płatności.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. nie przechowuje danych
osobowych dłużej, niż jest to prawnie dozwolone i niezbędne do celów
świadczenia, przy czym:
1. Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.
2. Dane przechowywane będą do czasu ustania obowiązku ustawowego
przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego). 1.
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Zamawiającego, którego dane dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych.

PAŃSTWA PRAWA
1. Użytkownik wyrażający zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

MARKETING BEZPOŚREDNI
Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu do używania jego danych osobowych
w celach marketingowych, badaniach rynkowych i dla stosowania profilowania na
potrzeby marketingu bezpośredniego poprzez kontakt z nami za pomocą adresów
załączonych powyżej.
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Używamy zabezpieczeń administracyjnych, organizacyjnych, technicznych i
fizycznych aby chronić dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy. Środki
te obejmują na przykład, według potrzeby, szyfrowanie, pseudonimizację, zapory
sieciowe, bezpieczne urządzenia i systemy dostępu. Nasze mechanizmy kontroli
bezpieczeństwa mają na celu zachowanie odpowiedniego poziomu poufności
danych, integralności, dostępności, odporności i możliwości przywracania danych.
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