Polityka prywatności

Przetwarzane dane
Dane, które zostają przetwarzane są informacjami potrzebnymi nam w celu udostępnienia Ci
podstawowych usług. Najważniejszą taką informacją są Twoje dane do logowania na koncie
Safo. Przetwarzane są również dane zbierane podczas korzystania przez Ciebie z naszego
portalu, zapisując je na Twoim urządzeniu (komputer/ telefon komórkowy) i odczytując je.
Posiadamy również dane techniczne, które zapisywane są w naszym serwerze. Przetwarzane
są również informacje pisane na portalu między innymi komentarze, wiadomości czy profil
użytkownika, które polegają na udostępnianiu miejsca na udostępnianiu miejsca na Twoje
dane.

Cel przetwarzania danych
Celem jest m.in.
- udostępnienia treści portalu,
- udostępnianie usług dla zarejestrowanych użytkowniczek portalu,
- utrzymywania sesji po zalogowaniu,
- logowanie aktywności z celach utrzymania i analizy bezpieczeostwa,
- dopasowywanie treści do Twoich zainteresowao,
- analizowanie danych statystycznych, które pomagają nam w pracy nad stroną,
- ochroną strony oraz Twoich danych przed nieuprawnionym wykorzystywaniem,
- dopasowywanie treści marketingowych prezentowanych Ci przez nas oraz zaufanych
partnerów

Administrator danych
Administratorem danych na portalu Safo jest właścicielka portalu Maja Jędrzejek oraz
zaufani partnerzy. Twoje dane mogą byd przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp.
– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i
wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów
trzecich zachowania poufności i bezpieczeostwa informacji oraz weryfikujemy czy
zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Ochrona informacji

Dane, które nam powierzone przetrzymywane są na serwerach, które działają na terenie Unii
Europejskiej zgodnie z wymogami prawa. Przekazywanie danych szyfrowane jest za pomocą
bezpiecznego protokołu SSL.

Przekazywanie danych

Dane przekazywane są także współpracującymi z nami agencjami marketingowymi oraz
podwykonawcom. Dane zbierane są także przez zaufanych partnerów. Żaden z partnerów
nie madostępu do Twoich poufnych informacji. Dane przekazujemy uprawnionym do tego
organom ścigania, pod warunkiem, że zwrócą się do nas o ich wydanie i uzasadnią swoje
żądanie, powołując się na przepisy prawa.

Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektor ochrony danych
Zgodnie z europejskim rozporządzeniem odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o
kontakt pod wskazany adres email : administracja@safo.com.pl
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