Załącznik nr 1 do Regulaminu Portalu Internetowego NewLink

Regulamin ochrony danych osobowych Klienta oraz polityki prywatności
Portalu Internetowego NewLink
§1
Klient oraz Użytkownik aplikacji „Promuj się” wyraża zgodę na przetwarzanie przez Portal
Internetowy NewLink swoich danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta
na Portalu Internetowym NewLink oraz w procesie korzystania z Portalu Internetowego NewLink,
w tym dokonywania zakupów na Portalu Internetowym NewLink. Podanie danych osobowych
przez Klienta oraz Użytkownika aplikacji „Promuj się” jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie przez Portal Internetowy NewLink danych osobowych może uniemożliwiać
świadczenie przez Portal Internetowy NewLink usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez
Klienta zakupów na Portalu Internetowym NewLink.
§2
1. Portal Internetowy NewLink oświadcza, że dane osobowe przekazywane przez Klientów i
użytkowników Portalu Internetowego NewLink są gromadzone i przetwarzane zgodnie ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), tekst jednolity
z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926).
2. Portal Internetowy NewLink przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą
elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów
zamówionych przez Klienta na Portalu Internetowym NewLink.
§3
1. Klient oraz Użytkownik aplikacji „Promuj się” ma prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po
zalogowaniu się na konto Klienta lub Użytkownika.
2. Klient i Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
3. Dane osobowe Klienta, w szczególności w postaci jego imienia i nazwiska lub nazwy, adresu
zamieszkania lub siedziby są przetwarzane w zakresie niezbędnym do:
a. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień.
b. realizacji składanych przez Klienta zamówień na produkty lub usługi znajdujące się w
asortymencie Portalu Internetowego NewLink.
c. rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku
odstąpienia od umowy.
d. przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty
produktów, usług i promocji, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na ich otrzymywanie.
§4
Portal Internetowy NewLink zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie
odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, mającym na celu zapobieżenie
bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
W tym celu Portal Internetowy NewLink dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe
udostępnione przez Klienta były przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla
określonych celów związanych z realizacją usług i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z
1

tymi celami oraz bezpiecznie przechowywane, jak również nie transferowane bez odpowiedniej
ochrony.
§5
Klient w celu zapewnienia ochrony swoich danych osobowych podejmie niezbędne środki
zapobiegające ujawnieniu swoich danych osobowych osobom trzecim. W tym celu ustanowi login i
hasła do konta Klienta uniemożliwiające w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie,
dokona każdorazowo wylogowania się ze strony Portalu Internetowego NewLink po zakończonej
sesji, zakończonych zakupach, zachowa login i hasła do konta Klienta w tajemnicy, będzie
korzystał z programów antywirusowych oraz przy wykorzystaniu oraz za pośrednictwem zaufanych
komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie.
§6
Portal Internetowy NewLink zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ochrony danych
osobowych Klienta oraz polityki prywatności Portalu Internetowego New Link. Zmiana niniejszego
regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Portal Internetowy NewLink, nie
krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Portalu Internetowego NewLink
zmienionego regulaminu.
§7
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.08.2013 roku.

Kamil Klepacki
Warszawa, dnia 19.08.2013 roku
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