Polityka prywatności i polityka cookies
Szanując prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników strony
internetowej https//podcast.indigo-nails.com (dalej: Serwis) niniejszym przedstawiamy
Politykę prywatności, opisującą zasady na jakich zbierane są i przetwarzane dane osobowe
naszych Użytkowników. Ze skróconą wersją tego dokumentu można zapoznać się w miejscach,
w których zbierane są dane osobowe przez Administratora danych osobowych.

§ 1. Dane osobowe
Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, dane
osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności
na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych Użytkowników jest Indigo Nails spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919132,
akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy KRS o nadanym NIP: 7272792881 oraz REGON 101805889.

§ 3. Zbieranie danych osobowych
1. Dane osobowe zbierane są przez Administratora podczas dokonywania zapisów
na newsletter, dla celów marketingowych i remarketingowych, w celach związanych z
funkcjonalnością Serwisu.
2. Podczas dokonywania zapisów na newsletter zbierane są przez nas dane osobowe takie
jak: imię oraz nazwisko, adres e-mail.

§ 4. Cel i podstawa gromadzenia danych osobowych
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Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu
prowadzenia w stosunków do Użytkowników działań marketingowych.

§ 5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

§ 6. Powierzanie przetwarzania i Udostępnianie danych
osobowych
1. Zebrane przez Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane
na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym
nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom
świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym
działającym na nasze zlecenie, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także
podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom
biznesowym.
2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione
podmiotom powiązanym z Administratorem oraz partnerom biznesowym
Administratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych
podmiotów.

§ 7. Profilowanie
Za zgodą Użytkownika dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez
Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również̇ w formie profilowania - w celu
analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań́ Użytkownika, oraz
dostarczenia spersonalizowanej oferty.

§ 8. Uprawnienia Użytkowników związane
z przetwarzaniem danych
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub
zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia
dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika –
Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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4. W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-4 Użytkownik powinien
skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych
mailowo pod adresem gdpr@indigo-nails.com lub listownie na adres siedziby
Administratora wskazany powyżej.
5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 9. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej. W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych
Użytkowników poza EOG, zanim dane osobowe Użytkowników zostaną przekazane poza
EOG, Administrator dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do
obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w
krajach należących do EOG. W przypadku transferu danych osobowych poza EOG, ich
przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską. Użytkownicy mogą poprosić o dodatkowe informacje w
zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony,
kontaktując się z Administratorem.

§ 10. Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie Danych jest co do zasady dobrowolne, jednak jest ono wymogiem otrzymywania
informacji handlowych. Brak podania danych przy zapisie na newsletter uniemożliwi
Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych.

§ 11. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego
za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla
ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Inspektor Ochrony Danych w Indigo Nails sp. z o.o.
Tomasz Nowiński
tel. +48 515 916 354, e-mail: gdpr@indigo-nails.com
Indigo Nails sp. z o.o.
ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź

§ 12. Statystyki Facebook i Google
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Statystyki strony Facebook
Administrator wykorzystuje funkcję statystyk strony udostępnianych przez Facebook.
Statystyki strony to funkcja, która pozwala na przeglądanie zagregowanych i anonimowych
danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez
osoby go odwiedzające. Dane w ramach funkcji statystyk strony Administrator przetwarza jako
współadministrator razem z Facebook Ireland Limited. Wszystkie pytania dotyczące funkcji
statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Facebook.
Więcej informacji można znaleźć pod poniższym adresem:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Google Analytics
Wykorzystywane są funkcję statystyk strony udostępnianych przez Google Analytics.
Statystyki strony to funkcja, która pozwala na przeglądanie zagregowanych i anonimowych
danych o użytkownikach naszego fanpage oraz zrozumienie działań podejmowanych przez
osoby go odwiedzających. Usługa ta świadczona jest na rzecz Administratora przez Google
Ireland Limited.
Wszystkie pytania dotyczące funkcji statystyk strony należy kierować bezpośrednio do Google.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/privacy.

§ 13. Cookies
Zastosowanie znajdują odpowiednio pliki cookies sesyjne oraz stałe. Pliki cookies sesyjne wraz
z zakończeniem sesji danej przeglądarki lub wyłączeniem komputera podlegają usunięciu
z pamięci urządzenia. Pliki cookies trwałe przechowywane są w pamięci urządzenia
Użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia. Żaden z wyżej wymienionych
rodzajów plików cookies nie pozwala na pobieranie danych osobowych lub innego rodzaju
danych o charakterze poufnym z urządzenia Użytkownika. Pliki cookies zapisywane są w celu
prawidłowego korzystania ze strony Administratora.
Do celów zbierania plików cookies zaliczyć można cele funkcjonalne (tj. związane
z właściwym funkcjonowaniem strony internetowej), wydajnościowe (tj. związane
z wydajnością strony), analityczne (tj. związane z analizą danych w Serwisie), reklamowe (tj.
związane z dostosowaniem reklam do Użytkowników), statystycznych (tj. związane m.in. z
tworzeniem anonimowych statystyk dla celów Administratora), identyfikacyjnych (tj.
związanych z identyfikacją użytkownika).
Używane są też zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi Administrator
współpracuje, takimi jak Google, Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych
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plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony
w niniejszej polityce oraz Administrator nie ma możliwości kontrolowania cookies
zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się
z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych
partnerów, np. Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i Warunki
korzystania z Google Analytics Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies.
Wykorzystywane są cookies związane z następującymi stronami oraz programami, tj. m.in.:
WordPress.org DIVI Builder, Podbean.com, Hotjar.com, addthis.com, Facebook.com,
google.com, landingi.pl, getresponse.com
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza
to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość
zapisywania plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć
na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie.
Dla przykładu poniżej wskazana została instrukcja wyłączenia obsługiwania plików cookies
dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
1. Dla przeglądarki internetowej Mozilla Firefox:
1. Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie
Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz „Opcje”.
2. Wybierz panel „Prywatność”.
3. Wybierz z menu rozwijanego „Program Firefox” opcję „będzie używał ustawień
historii użytkownika”.
4. Odznacz funkcję „Akceptuj ciasteczka”.
5. Naciśnij przycisk „ok.”
2. Dla przeglądarki internetowej Google Chrome:
1. Na górze okna przeglądarki Chrom kliknij w „menu Chrome” - ikonka z trzema
kreseczkami na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz „Ustawienia”.
3. Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
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5. W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookies i dane witryn”
by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i inne dane”.
6. Wybierz „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”.
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