POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) jest
firma O.K.G., s.r.o., z siedzibą ul.Hybešova 42, 602 00 Brno, Republika Czeska, REGON (CZ):
262 419 19, tel: +420 543 128 285, adres e-mail: info@okg-family.cz (dalej zwana
„Administratorem”).
2. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe dobrowolnie podane przez
użytkownika podczas zawierania Umowy Członkowskiej OKG lub uzyskane w trakcie jego
odwiedzin, prowadzonych przez Administratora, stron internetowych www.okg-family.cz,
www.okg-family.sk, www.okg-family.pl, www.okg-family.com, www.okg-family.ie (dalej zwane
„Stroną”):
1) imię i nazwisko
2) data urodzenia
3) adres dostawy lub inny
4) kontakt telefoniczny
5) adres e-mail
6) adres skype
7) numer rachunku bankowego
8) REGON lub NIP
9) inne dane dotyczące informacji o użytkowniku i jego zachowaniach na Stronie (np. adres IP,
dane o umieszczanych plikach cookies na urządzeniu końcowym użytkownika)
10) dane i informacje podane w formularzach znajdujących się na Stronie (np. „Wyślij sugestię lub
pytanie”, „Wyślij opinię” itp.); przekazanie tych informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na ich wykorzystanie w celach promocyjnych aż do momentu jej wycofania
11) zdjęcie zamieszczone na koncie osobistym użytkownika na Stronie Administratora (zdjęcie
profilowe)
12) zdjęcia lub nagrania wideo wykonywane na spotkaniach, szkoleniach i konferencjach
firmowych; uczestnicząc w nich użytkownik wyraża zgodę z wykorzystaniem zdjęć lub nagrań
wideo w celach promocyjnych aż do momentu jej wycofania
Powyższa lista danych nie jest wyczerpująca i w razie potrzeby może zostać zaktualizowana.
3. Zgromadzone dane osobowe są przetwarzane automatycznie i ręcznie.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków wynikających z
Umowy Członkowskiej OKG lub w celu dokonania procesu obsługi zamówień złożonych na
Stronie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wysyłania informacji handlowych i zaproszeń na
szkolenia i konferencje oraz prowadzenia działań marketingowych oraz konta osobistego
użytkowników na Stronie.
5. Administrator przechowuje pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania
praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a
Administratorem oraz korzystania z praw wynikających z niego (przez okres 3 lat od rozwiązania
stosunku umownego lub do cofnięcia zgody).
Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator usuwa dane osobowe
użytkownika, poza przypadkami, w których ciąży na nim obowiązek prawny (np. ewidencja
dokumentów podatkowych przez okres przewidziany przepisami prawa – w takim przypadku
przechowywane są tylko dane wymagane przez prawo, pozostałe są usuwane).

6. Dane osobowe mogą być udostępnione stronom trzecim:
- które uczestniczą w realizacji zamówienia (usługi transportowe PPL, DPD, INTIME itp.)
- które uczestniczą w realizacji zamówienia w innych krajach i jego wysyłce
- osobom zapewniające działanie systemu informatycznego i funkcjonowanie Strony
- świadczącym usługi marketingowe
- firmie Google w ramach świadczenia usługi Google Analytics
7. Na warunkach określonych w RODO użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art.15 RODO,
b) modyfikacji danych osobowych na podstawie art.16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na
podstawie art.18 RODO.
c) usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO
e) przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO.
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej,
przesłanej na adres lub adres e-mail Administratora podany w punkcie 1 niniejszego dokumentu.
Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadkach, kiedy, według jego mniemania, prawo do ochrony danych osobowych
zostało naruszone.
8. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w
celu zabezpieczenia danych osobowych.
Administrator podjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie repozytoriów danych i
repozytoriów danych osobowych w formie papierowej, w szczególności poprzez zastosowanie
programów antywirusowych, szyfrowanie, zabezpieczenie dostępu do serwisu internetowego
Administratora (protokół https), urządzeń uniemożliwiające dostęp osobom nieuprawnionym.
Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych użytkownika posiadają tylko osoby
przez niego upoważnione:
- pracownicy Administratora
- Sponsor użytkownika (patrz Warunki handlowe OKG, punkt 1.2.) w następującym zakresie
danych: imię i nazwisko użytkownika, data urodzenia, telefon, adres e-mail, skype, miasto i kraj
(wyłącznie w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji o szkoleniach lub
konferencjach).
9. Zaznaczając swoją zgodę za pośrednictwem formularza internetowego, użytkownik potwierdza,
że zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje ją w całości.
Administrator jest upoważniony do przeprowadzania zmian w Polityce prywatności, przy czym jest
zobowiązany do opublikowania jej nowej wersji na swojej Stronie i jednocześnie do jej przesłania
na adres e-mail wszystkich zainteresowanych użytkowników.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

