1. DEFINICJE

1.1. Administrator
1.2. Dane osobowe

Wydawnictwo Marpress Sp. z o.o.

.

wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub
szczególnych czynników
szczegól

i nazwisko, email, numer telefonu, adres

zamieszkania a tak
ie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka
1.4. RODO
osob
95/46/WE.
1.5. Serwis

serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem

marpress.pl
jednej

2.1.

zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU MARPRESS.PL
3.1.
podobnych technologii)

3.1.1.
sprz
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produktów w ramach

kontaktowych
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2.

ugi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.3.

-

3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

3.1.5.
stratora (art. 6

3.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w
zasady
przetwarzania danych osobowych w celach ma

systemach informatycznych
atakami.

REJESTRACJA W SERWISIE MARPRESS.PL
3.2.
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3.3.
3.3.1.
Serwisie
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych
fakultatywnie

arzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a

RODO);
3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych
wisie i sposobu korzystania z

3.3.3.
ra (art. 6

3.3.4. w celach marketingowych Administratora

3.4.

zasady przetwarzania danych

jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w
-

osób.

3.5.

skutkuje brakiem jego realizacj
3.6.
3.6.1.
zakresie
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.6.2.
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i
ust. 1 lit. c RODO);
3.6.3. w celach analitycznych i statystycznych
prowadzeni

3.6.4.
ony interes Administratora (art. 6

FORMULARZE KONTAKTOWE
3.7.
elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania

jest

3.8.
3.8.1.

nego przez

RODO);
3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych
jest uzasad

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe

4.1.1.
dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4|Strona

4.1.2.
zainteresowaniom (reklama behawioralna);
4.1.3. kierowaniu e-

4.1.4. prowadzenie innego rodzaju
).
4.2.
automatycznemu

REKLAMA KONTEKSTOWA
4.3.

w dla celów marketingowych

inistratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
REKLAMA BEHAWIORALNA
4.4.

osobowych w celach

goda na

przeg
4.5.
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4.6.
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Wydawnictwa Marpress

przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
Wydawnictwa Marpress
marketingowych.

6.1.
Instagram). Dane

7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

8.1.
internetowej

8.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu

telekomunikacyjnym

8.2.1.
sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
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8.2.2.
uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
8.2.3.
rzytelniania (ang. user centric security

cookies);
8.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies
odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
8.2.5.

user interface customization cookies),
8.2.6.
sesji (ang. shopping cart cookies);
8.2.7. pliki cookies

tworzenia statystyk i raportów d

linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

8.3.

h, m.in. w

(komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich

9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.
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skute

9.2.

anonimizowane.
10.

NIKA

10.1.
10.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

na tej

o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i
podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach,

10.1.2. Prawo uzyskania kopii danych

na tej podstawie Administrator

przeka

10.1.3. Prawo do sprostowania

na tej podstawie Administrator usuwa

10.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

na tej podstawie Administrator

ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu

10.1.6. Prawo do przenoszenia danych
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na tej podstawie, w zakresie w jakim

jak i tego innego podmiotu;
10.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych
uzasadnienia takiego sprzeciwu;
10.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych

osoba,

osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów

Administratora;
10.1.9. Prawo wycofania zgody

wycofaniem tej zgody;
10.1.10 Prawo do skargi

w pr

Ochrony Danych Osobowych.
10.2.
10.2.1. w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Marpress Sp. z o.o., ul. Targ
Rybny 10B, 8010.2.2.

-

;
biuro@marpress.pl

10.3.

czego dotyczy

10.3.1.

10.3.2.

ie z

10.3.3.
analityczne, itp.).
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10.4.
o dodatkowe informacje.
10.5.

10.6.

-

przypadku wniosk
na adres e-

-mail).

11. ODBIORCY DANYCH

11.1.

11.2.

11.3.

12. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

12.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu
Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z
zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

zonych przez
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12.1.4. w razie przekazywania danych do USA

12.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza
EOG na etapie ich zbierania.
13.

13.1.
zapewn

konywane

13.2.

osobowe na zlecenie Administratora.
14. DANE KONTAKTOWE

14.1.

-

mail biuro@marpress.pl lub adres korespondencyjny Wydawnictwo Marpress Sp. z o.o., ul.
Targ Rybny 10B, 80-

.

14.2.
-mail: daneosobowe@marpress.pl
cej przetwarzania danych osobowych.

15.1.
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