Regulamin serwisu www.kvalitetmarketing.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu
www.kvalitetmarketing.pl należącego do KVALITET MARCIN MICHALEWSKI z siedzibą w
Lublinie, ul. Relaksowa 16/76, 20-819 Lublin. NIP: 7151894111, REGON: 367418904.
DEFINICJE
Informacje na temat użytych w regulaminie sformułowań:


KVALITET MARCIN MICHALEWSKI z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 16/76, 20819 Lublin jest twórcą oraz właścicielem praw do serwisu, uprawnionym do dysponowania
jego zasobami.
 Serwis – serwis www.kvalitetmarketing.pl należący do KVALITET MARCIN
MICHALEWSKI.
 Zasoby serwisu - materiały obejmujące informacje, portfolio i formularze kontaktowe
znajdujące się w serwisie. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
 Serwis informacyjny - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość
dostępu, bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
 Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w
Regulaminie.
ZOBOWIĄZANIA
KVALITET MARCIN MICHALEWSKI zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów
serwisu informacyjnego na czas nieokreślony.
ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
a) użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa,
postanowieniami niniejszego Regulaminu i z zasadami kultury.
b) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek
osobisty. Dane i wszelkie inne materiały zawarte w zasobach serwisu, zarówno tych, które
podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które które takiej ochronie nie
podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez
Użytkownika działalności komercyjnej.
OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako „serwis informacyjny“ nie jest uzależniony
od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie wymaga
od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
a) KVALITET MARCIN MICHALEWSKI oświadcza, że materiały i informacje zasobów serwisu
są zbierane i tworzone e z należytą starannością. KVALITET nie ponosi odpowiedzialności za
decyzje Użytkowników podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów
serwisu.
b) KVALITET nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu, zaistniałe
w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjne.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1. Administratorem danych osobowych jest KVALITET MARCIN MICHALEWSKI z siedzibą w
Lublinie, ul. Relaksowa 16/76, 20-819 Lublin.
2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po podaniu danych
oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu
kontaktowym.
3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Michalewski, adres e-mail:
biuro@kvalitetmarketing.pl.
4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwia kontakt
w sprawie świadczenia usług.
5. Celem przetwarzania danych jest świadczenie usług prowadzonych przez KVALITET MARCIN
MICHALEWSKI z siedzibą w Lublinie, ul. Relaksowa 16/76, 20-819 Lublin. Dane przetwarzane są
w celach kontaktowych, marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych.
6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez rok od nadesłania formularza lub do
czasu zakończenia zawartej umowy.
7. Administrator ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych - uzupełniania, uaktualniania, prostowania,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.
10. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego
wstrzymania przetwarzania danych oraz domaganie się usunięcia danych z systemu serwisu, a także
z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest
realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres mailowy biuro@kvalitetmarketing.pl wraz z
podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
11. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne
z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.
12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. KVALITET przetwarzający dane osobowe nie korzysta z mechanizmów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym profilowania.
14. Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z KVALITET w celach
wymienionych w punkcie 5.
15. Korzystając z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
przez niego danych w celu podanym w punkcie 5 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie oświadcza, iż dane podał
dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) został poinformowany
o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych;
prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania
okresu przez który dane osobowe będą przechowywane.
16. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym, może
odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z
Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz.
1204). Gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną,
ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody.

Domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane przez
wysłanie na adres mailowy biuro@kvalitetmarketing.pl stosownego żądania wraz z podaniem
imienia i nazwiska Użytkownika.

