Od 25.05.2018 w Polsce stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
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 (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub
"Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy
Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw, w tym zakresie, znajduje się w
naszej Polityce Prywatności.

Polityka prywatności
Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również,
że informacje to powierzasz również naszym zaufanym partnerom czyli stronom trzecim, które istnieją w
środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach
zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani
Partnerzy”), w tym także klienci (dalej „Klienci”) czyli podmioty, którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecają działania
marketingowe (w tym np. wysłanie mailingu lub emisję reklamy).
Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je
wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.
Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług - MANUFAKTURA
KOMBUCHY”” - dalej PRO-ARCH BARTOSZ JUREWICZ. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia
Ci kont lub profili w Usługach np. adres e-mail, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych
w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.
in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w Usługach
udostępnianych Ci przez Nas w ramach tzw. „hostingu” – w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się
jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane.
Kto jest administratorem danych?
Administratorami Twoich danych jest Bartosz Jurewicz prowadzący działalność „PRO-ARCH” BARTOSZ JUREWICZ z
siedzibą przy ul. Mickiewicza 1 ; 57-100 Strzelin zwanym dalej MANUFAKTURA KOMBUCHY Ponadto, w świetle
obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również
Zaufani Partnerzy, w tym Klienci.

