
USŁUGA „NEWSLETTER GOLDOVO.PL”

1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne, dobrowolne i bezterminowe. 

2. Newsletter  jest  usługą  polegającą  na  informowaniu  Użytkowników
o promocjach,  konkursach,  wydarzeniach,  nowościach  naszego  eSklepu
poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję GOLDOVO.PL treści
drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

3. Użytkownik  subskrybując  newsletter  wyraża  zgodę  na  wysyłanie  przez
eSklep GOLDOVO.PL za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji
handlowych w rozumieniu  ustawy z  dnia  18 lipca  2002 r.  o  świadczeniu
usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.

4. W  celu  świadczenia  usługi  eSklep GOLDOVO.PL, pozyskuje  od  osób
zainteresowanych dane osobowe tj. adresy poczty elektronicznej. 

5. Administratorem  danych  osobowych  jest  Firma  Marcin  Latos
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wikmar”, wpisana do Centralnej Ewidencji
i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  (CEIDG)  prowadzonej  przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6442909845, REGON 276668882,
właściciel serwisu internetowego GOLDOVO.PL. 

6. eSklep  GOLDOVO.PL  nie  przekazuje  pozyskanych  danych  osobowych  w
wyniku realizacji usługi Newsletter, żadnym podwykonawcom na podstawie
zawartej umowy o współadministrowanie. 

7. Zarejestrowana osoba, w każdej  chwili,  poprzez wysłanie maila na adres
newsletter@goldovo.pl ma  możliwość  realizacji  uprawnień  wynikających
z przepisów  prawa,  w  tym  prawa  dostępu  do  treści  własnych  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  zmiany,  usunięcia  lub  przenoszenia,
a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
oraz  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania  na  zasadach
określonych  właściwymi  przepisami.  Każdej  osobie,  której  dane  są
przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi  do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Usunięcie  adresu  e-mail  Użytkownika  z  bazy  adresowej  newslettera
GOLDOVO.PL  następuje  bez  zbędnej  zwłoki  i  sygnalizowane  jest
komunikatem potwierdzającym operację.

9. Dane  osobowe  (tj.  adresy  e-mail)  zbierane  są  wyłącznie  w  celu  ich
przetwarzania  dla  realizacji  usługi  „Newsletter  GOLDOVO.PL”  (tj.
informowania  o  produktach  i  usługach  dostępnych  w  ofercie  naszego
eSklepu).

10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania
usługi Newsletter. 

11.Dane  osobowe  dotyczące  Uczestników są  chronione  przez  Admnistratora
danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi
przypadkami  ich  ujawnienia  albo  utraty  lub  nieuprawnioną  modyfikacją
wskazanych  danych  oraz  informacji  poprzez  stosowanie  odpowiednich
zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. 
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