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Ważne od 24 maja 2018 r 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI MARKETIZER.PL 

 

1. Obowiązek informacyjny 

Administratorem danych serwisu internetowego marketizer.pl (dalej: Serwis)  jest firma: 
 
FLUID Jakub Siemak  
Zjednoczenia 94 , 65-001 Zielona Góra 
NIP 927 181 08 79, REGON 080075910 
 
Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis 
znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. 
 

2. Dane osobowe 

Dane osobowe - zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO 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. 
 

3. Dostęp do danych 

Zawsze masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i 
prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje 
dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane będą przetwarzane w celu: 

• wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z FLUID Jakub Siemak, 
• marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości 

wysyłanych na Twój adres e-mail. 
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Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie 
będziesz mógł założyć konta i korzystać z usług świadczonych przez FLUID Jakub Siemak. 
 

4. Przetwarzanie danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 

• trwania umowy o świadczenie usług przez FLUID Jakub Siemak, a po jej zakończeniu przez 
czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy. Czas ten odpowiada 
długości terminu przedawnienia roszczeń; 

• prowadzenia działań marketingowych przez FLUID Jakub Siemak albo do czasu wyrażenia 
przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach 
marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. 
Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed 
wycofaniem zgody. 

Odbiorcami danych osobowych będą: 

• dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z klientami, prowadzenia 
marketingu, wysyłki newsletterów, 

• podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla 
FLUID Jakub Siemak. 
 

5. Uprawnienia - przysługujące Ci prawa 

Zgodnie z art. 15 - 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa: 

• Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 
• Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO) 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 
• Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO) 
• Prawo do sprzeciwu 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej 
danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w 
jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
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