Polityka Prywatności UX-PM
1. Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu UXPM.
2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka osobowa – Symetria UX Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-749) przy ul. Wyspiańskiego 10/3, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521812, NIP: 779242-40-20, REGON 302809682, świadcząca Usługi za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej bez bezpośredniej obecności stron (dalej jako Symetria).
4. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dobrowolnego wypełnienia formularza
kontaktowego na stronie internetowej UX-PM. W tym przypadku wymagane jest podanie
danych umożliwiających z nim kontakt, a w szczególności adresu e-mail (warunek konieczny)
oraz imienia, nazwiska, nazwy firmy i numeru telefonu (dobrowolnie).
5. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia Usług.
Symetria nie przetwarza danych wrażliwych.
6. Symetria przetwarza dane osobowe Użytkownika w przypadku, gdy jest to niezbędne dla
świadczenia Usług lub kontaktu z Użytkownikiem.
7. Użytkownik może udzielić dodatkowej zgody na przetwarzanie jego lub jej danych
osobowych w celu marketingu bezpośredniego Usług Symetrii oraz w innych celach
handlowych Symetrii, jak również na otrzymywanie informacji handlowej lub newslettera.
8. Użytkownik może swobodnie decydować o zakresie przetwarzania jego lub jej danych
osobowych. W szczególności, Użytkownik może cofnąć zgodę na wykorzystywanie jego lub
jej danych osobowych w celach handlowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej lub
newslettera.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do aktualizacji i zmiany jego lub jej danych osobowych
oraz do trwałego zawieszenia ich przetwarzania i ich usunięcia, w szczególności w przypadku,
gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, błędne lub zostały udostępnione z
naruszeniem prawa lub nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
Powyższe prawo może być zrealizowane w szczególności w drodze oświadczenia woli
złożonego na adres Symetrii.
10. Symetrii przysługuje uprawnienie do odmowy usunięcia danych, w przypadku gdy ich
zachowanie jest niezbędne dla celów realizacji roszczeń lub jest wymagane obowiązującymi
przepisami prawa.
11. Dostęp do danych zebranych przez Symetrię udzielany jest uprawnionemu personelowi lub
współpracownikom, którzy otrzymali dla tego celu odpowiednie umocowanie.
12. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
13. Symetria potwierdza, że przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych i że posiada odpowiednie zasoby technologiczne i
organizacyjne by zapewnić właściwą ochronę danych osobowych przed ich ujawnieniem
osobom nieuprawnionym.

