Polityka Prywatności Opinion Media

1. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszej
strony www.springnet.pl

jest Opinion Media Roman Hadasik z siedzibą w

Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 3.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

i niezobowiązujące. Jeśli

użytkownik zdecyduje się na wypełnienie ankiety, formularza rejestracyjnego ,
Karty

Informacyjnej

czy

zapisu

na

Newsletter

na

naszej

stronie

www.springnet.pl to może zostać poproszony o takie dane jak: imię, nazwisko,
Pesel,

E-mail,

Adres

do

korespondencji

miejscowość,

numer

telefonu,

komunikator internetowy, wiek. Zapewniamy, że nie rejestrujemy żadnych
danych osobowych podczas korzystania z serwisu przez użytkowników bez ich
zgody.
W projekcie Spring_Net w trzech strefach przedstawiamy nasz punkt widzenia na
kwestie związane z troską o swoje zdrowie i urodę, możliwości zarabiania oraz
wykorzystywania potencjału swojej osobowości. Użytkownik po zarejestrowaniu
się w projekcie w strefie look good może korzystać z naszych szkoleń, konsultacji
i inicjatyw prowadzonych w okolicy jego miejsca zamieszkania oraz online.
Projekt

Spring_Net

jest

realizowany

we

współpracy

z

Oriflame

Poland.

Wprowadzamy na rynek nowe rozwiązania w marketingu konsumenckim i w
strefie make money poszukujemy oraz szkolimy kandydatów na managerów w
tym dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych wyłącznie z udziałem i
rozwojem

w

projekcie

oraz

podczas

rejestracji

do

Klubu

na

stronie

www.oriflame.pl aby uczestnik miał dostęp do wyjątkowych cen i ofert na
produkty kosmetyczne oraz Wellness. Po zarejestrowaniu do Klubu Oriflame i
otrzymaniu numeru rejestracyjnego osoba przesyłająca dane będzie podlegała
polityce prywatności stosowanej przez Oriflame Poland Sp. z o.o .

4. Będziemy kontaktować się z Tobą :
a. mailowo w celu wysyłania:
- bezpłatnego Newslettera oraz informacji dotyczących procedur, szkoleń,
spotkań prowadzonych przez Spring Net, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Imię pozwala Spring_Net
zwracać się do użytkowników i czytelników po imieniu.
- korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła),
- obsługi próśb o pomoc techniczną,
- niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i
które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych
wiadomości

rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego usług i

produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje)
b. telefonicznie w celu potwierdzenia danych osobowych i prawidłowej rejestracji
w projekcie oraz w Klubie Oriflame.
5. Po zalogowaniu się do projektu umożliwiony jest dostęp do treści swoich
danych oraz możliwość ich poprawiania, w tym uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia.
6.Podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych,
- Do danych, w tym danych osobowych zbieranych przez Administratora mają
bezpośredni dostęp jedynie uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu,
którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa, np.

strona może być

prowadzona lub hostowana przez specjalistyczną firmę świadczącą usługi IT,
- Dane osobowe Użytkowników

mogą być udostępniane podmiotom

uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a
w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
- W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie
podmiotom trzecim.
-

7.Bezpieczeństwo
Zachowujemy

odpowiednie

bezpieczeństwa

danych

środki

osobowych

ostrożności
i

w

celu

wymagamy

tego

zapewnienia
również

zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane. Dostęp do

od

wszelkich

informacji umożliwiających identyfikację tożsamości użytkownika objęty jest
ograniczeniami w celu ochrony danych przed nieautoryzowanych dostępem,
modyfikacjami lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

8. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone
przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych

osobowych

oraz

że

stosuje

środki

techniczne

i

organizacyjne

zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe
Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy
uszkodzeniem. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez nasz serwis w zakresie uznanym za właściwy i konieczny.
Niniejszym wyrażam zgodę na przekazywanie i elektroniczne przetwarzanie
moich danych osobowych przez osoby trzecie. Dane osobowe będą przekazywane
lub przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych
środków technicznych.
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy
Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket
Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób
trzecich.

9. Cookie jakie ustawiamy to cookie sesyjne - usuwane z przeglądarki w
momencie jej zamknięcia. Gdy zalogujesz się do panelu administracyjnego w
sesji po stronie serwera znajdą się: id sesji, czas utworzenia sesji, czas
ostatniego żądania, Twój login, ostatnio odwiedzane linki w panelu, aby
wyświetlić Ci okruszki (breadcrumbs), IP z którego sesja została utworzona jako
zabezpieczenie przed kradzieżą sesji. Pliki sesji są automatycznie niszczone po
wylogowaniu się w panelu lub po 3 godzinach Twojej nieaktywności. Jeśli
użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze
stron www
10. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez
opublikowanie

nowej

polityki

prywatności

na

tej

stronie.

Jakiekolwiek

wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Spring_Net

nie

sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników
swojego serwisu. Jeśli się nie zgadzasz z powyższymi zasadami nie wypełniaj
formularza rejestracyjnego, ankiety itd.
11. Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować
na adres biuro@springnet.pl

