POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów korzystających z serwisu
internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.jestem.fryzjerembo.pl, zwanego dalej
„Serwisem”.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby korzystające z Serwisu jest – JEAN LOUIS
DAVID POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000021722. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2001. [WA.XIX NS-REJ.KRS/1338/4/557], adres e-mail:
kontakt@provalliance.com.pl, zawierająca za jego pośrednictwem usługi bez jednoczesnej obecności stron przy
wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „Dostawcą”.
Zakres i podstawa zbierania danych osobowych.
Dostawca Serwisu zbiera dane Klientów w sposób i w celach określonych w Regulaminie. Dostawca Serwisu
zbiera i przetwarza dane Zgłaszających przekazane przez Zgłaszających za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
Klienci udostępniają dane Dostawcy poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na
stronie internetowej www.jestem.fryzjerembo.pl
Dostawca przetwarza przekazane dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku
prawnego z Klientami zgodnie z postanowieniami Regulaminu i wykonania zawartej w ten sposób z Klientem
umowy.
Prawo dostępu
Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, prostowania danych osobowych, żądania czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego
oświadczenia na adres Dostawcy.
Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w
celu realizacji jego roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Cookies
Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Użytkownik Serwisu informowany jest o wykorzystywaniu w Serwisie cookies poprzez wyświetlenie
odpowiedniego okna dialogowego na stronie Serwisu. Jednocześnie Dostawca informuje użytkownika, że dalsze
korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją wykorzystywania cookies, chyba, że obsługa cookies
została przez użytkownika wyłączona.
Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z
której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych
preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania
ze stron Serwisu.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać
się do komputerów użytkowników wirusy.

Niemniej jednak, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W
przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może
skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
Adres IP
Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które
mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych
(np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy
administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi
użytkowników.
Cookies innych podmiotów
Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania
statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną
przekazane żadne dane identyfikujące Klienta.
W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich,
mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
Dostęp do danych osób trzecich
Do danych osobowych zbieranych przez Dostawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub
współpracownicy Dostawcę oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone
stosowne upoważnienia.
Dane osobowe Klientów mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Dostawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Dostawcę, na podany
wyżej adres korespondencyjny lub adres e-mail: kontakt@provalliance.com.pl
Zmiany Polityki Prywatności
Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityk Prywatności stanowi
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 31.03.2017 r.

