Polityka Prywatności - Dobry Trop Anna Żmich
I. Informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających z usług Dobry Trop Anna Żmich
1.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług Dobry Trop jest Dobry Trop Anna Żmich, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 555-19-44-768, REGON 369330556.

2.

Kontakt z administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: biuro@dobrytrop.pl lub pisemnie na adres:
ul. Wrzosowa 4, 89-632 Męcikał.

3.

Za Państwa dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów realizacji usług szkolenia psów oraz opieki nad psami
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit b) RODO. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników przez Dobry Trop Anna Żmich
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 r., Administrator
zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane.

2.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody o ich przechowywaniu. Do tego czasu posiadają
państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia, sprostowania, ograniczania przetwarzania.

3.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5.

Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych
Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.

III. Postanowienia końcowe
1.

Korzystając z usług firmy Dobry Trop Anna Żmich oraz ze strony internetowej www.dobrytrop.pl wyrażacie Państwo zgodę
na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.

2.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem, że zmiany
te nie mogą pozwolić na to, że Dobry Trop Anna Żmich udostępni dane osobowe Użytkowników osobom trzecim.

