Polityka prywatności i informacja o plikach cookies
Administratorem danych osobowych jest Piwnica Smaków sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres
ul. Sarmacka 20 lok. 137 02-972 Warszawa, NIP: 9512293642, REGON: 142018122, KRS:
0000336938 (Spółka).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami
umowy a także w przypadku, jeśli wyraziłeś na to zgodę (udział w programie lojalnościowym, zgoda
na marketing, udział w rekrutacji).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podwykonawców: zewnętrzna
obsługa kadrowo-księgowa, obsługa strony WWW, obsługa newslettera.

Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń z umowy.

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług do czasu aż zgłosisz sprzeciw, cofniesz zgodę.

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
Jeśli uważasz, że nie mam podstaw, aby przetwarzać Twoje dane, możesz żądać ich
usunięcia.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Jeśli chcesz, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych do określonych
uzgodnionych z Tobą działań.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
W przypadku przetwarzania danych do celu marketingu bezpośredniego albo w
przypadku sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację, która uzasadnia
zaprzestanie przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane,
chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są
nadrzędne wobec Twoich praw lub też Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędy Ochrony Danych
Osobowych)
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się ze Spółką drogą listowną lub przy użyciu
poczty elektronicznej, pod adresem sarmacka@piwnicasmakow.pl

Pliki cookies
Pliki cookiessą plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu użytkownika i wykorzystywane są w
celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji użytkownika witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.

Możesz kontrolować to czy i jak tego typu pliki są używane, poprzez odpowiednie ustawienia swojej
przeglądarki internetowej.

