POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Polityka Prywatności serwisu Domena Piękna
Kto jest administratorem moich Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na
danych osobowych?
potrzeby świadczenia usług w ramach serwisu Domena Piękna jest
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Poland sp. z o.o. (dalej:
„Serwis”) z siedzibą w Warszawie (00-762), ul. Belwederska
20/22 (dalej: „Administrator”).
Z kim i jak mogę skontaktować
We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich
się w kwestiach związanych z
danych osobowych możesz kontaktować się z Serwisem, pod
przetwarzaniem moich danych
adresem e-mail: kontakt@domenapiekna.pl
osobowych?
Jaki jest zakres przetwarzania
W zależności od aktywności, którą podejmujesz w Serwisie, zakres
moich danych osobowych?
przetwarzanych danych może się różnić. Wynika to z faktu, że nie
każda z proponowanych przez nas usług wymaga podawania
pełnego zakresu danych osobowych. I tak:
W przypadku rejestracji w Serwisie będziemy przetwarzać: imię i
nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania;
W przypadku zamówienia newslettera: imię i nazwisko, adres e-mail;
W przypadku korzystania z okna czatu: imię i nazwisko oraz adres email;
W przypadku korzystania z formularza kontaktowego: imię i
nazwisko, adres e-mail.
Jaki jest cel przetwarzania moich Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako Serwis o tematyce
danych osobowych?
urodowej, lifestyle’owej i prozdrowotnej. Celem przetwarzania jest
dostarczanie treści o powyższej tematyce, przez co rozumiemy:
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
danych
Ustalenie
tożsamości
oraz Art. 6 ust. b Rozporządzenia
stworzenie
indywidualnego Parlamentu Europejskiego i
konta użytkownika w serwisie.
Rady (UE) 2016/679 Z Dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w
sprawie
swobodnego
przepływu takich danych oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej: „RODO”).
Kontakt
z
użytkownikiem Art. 6 ust. b oraz f, jako prawnie
Serwisu w celu informacji o uzasadniony
interes
ofertach marketingowych oraz administratora.
informacji handlowej.
Czy moje dane są przetwarzane Nasz Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług
w jeszcze jakiś sposób?
na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do
indywidualnych potrzeb naszych użytkowników. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że

Komu przekazywane są moje
dane?

Czy moje dane są przekazywane
poza Unię Europejską (EOG)?
Przez jaki czas przetwarzane są
moje dane osobowe?

Czy podanie danych jest moim
obowiązkiem?

Jakie mam prawa?

będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.
Nasz Serwis działa na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.) i w związku z tym
współpracujemy z podmiotami, które świadczą dla nas
specjalistyczne usługi w tym zakresie. Twoje dane mogą być
przekazywane dostawcom usług IT i doradczych oraz
wspierających Serwis w zakresie jego działania.
Nie, Twoje dane nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres
nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te
są przetwarzane. Oczywiście w każdym momencie możesz
zażądać od nas dostępu do swoich danych, poprawienia ich lub
usunięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje
dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże
jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób
określony przepisami prawa. W takim przypadku niepodanie
danych może skutkować odmową stworzenia konta w Serwisie
lub brakiem możliwości nawiązania kontaktu z użytkownikami
Serwisu lub brakiem możliwości pełnej realizacji usług na
podstawie Regulaminu Serwisu.
Jeżeli podajesz nam swój adres lub adres e-mail, odbywa się to
na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie
skutkowało
brakiem
możliwości
korzystania
z
ogólnodostępnych części Serwisu, ale uniemożliwi nam
udostępnienie Ci wszystkich jego funkcjonalności.
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo
dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować,
żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz
także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Serwisu
swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz
prawa do przenoszenia danych do innego administratora
danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych
uprawnień - skontaktuj się z nami w sposób wskazany w
niniejszej Polityce.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi
do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych.

