POLITYKA PRYWATNOŚCI
WWW.EPILIRA.COM
§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest Epilira sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości
138/6, 02- 554 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000456266,
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 146617285, NIP 5213646496
(„Usługodawca”).
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
3. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.epilira.com są traktowane jako poufne i
nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§ 2 Administrator Danych
1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w formularzu umieszczonym na stronie
www.epilira.com przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie w celu opisanym w tym
formularzu.
2. Pozostawiając swoje dane w formularzu umieszczonym na stronie www.epilira.com, wyrażasz
zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych
przez Usługodawcę.
3. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania formularza, o którym mowa w
ust. 1 powyżej.
4. Twoje dane przekazane w formularzu zostają zapisane w naszej bazie i będą w niej przetwarzane
do odwołania.
5. W każdej chwili możesz zażądać zaprzestania przetwarzania Twoich danych. W tym celu wyślij
wiadomość na adres info@epilira.com lub listownie na adres wskazany w § 1.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na
potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo
unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z
którymi ściśle współpracujemy.
9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem
do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
10. Przysługują Ci następujące uprawnienia:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. prawo do przenoszenia danych,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Usługodawcę.
11. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz
skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@epilira.com lub listownie na adres
wskazany w § 1.

§ 3 Pliki cookies
1. Witryna www.epilira.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka
ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się
użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi,
który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta,
do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie
skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard
wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Epilira sp. z
o.o. w celu optymalizacji działań.
5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce internetowej.

