Polityka prywatności serwisu MatHost.eu
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników pozyskanych pozyskanych przez
firmę PPHU STEFEK STEFANEK SEBASTIAN, NIP: 8341717849 z głównym miejscem wykonywania działalności
zlokalizowanym w ul. Maurycego Klimeckiego 28 99-400 Łowicz, za pośrednictwem witryny https://mathost.eu celem
świadczenia usług hostingowych.
2. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest usługodawca.
3. W celu kontaktu z administratorem należy wysłać wiadomość mail pod adres admin@mathost.eu
4. Dane użytkowników serwisu są przetwarzane z przyczyny chęci zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a
użytkownikiem lub realizacja umowy, która została zawarta w momencie akceptacji przez użytkownika Regulaminu i
wpłaceniu środków na portfel wirtualny.
5. Serwis MatHost nie przetwarza żadnych danych osobowych oprócz:
Adresu E-Mail
Nazwy użytkownika
Adres IP
6. Serwis MatHost dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników oraz
zapewnia, że:
Wszlekie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólno-obowiązującego prawa;
Cele zbierania danych są jasno określone oraz są zgodne z prawem;
Dane nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z określonymi celami;
Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
7. Dane pozyskane od użytkowników zostaną przekazane odbiorcom:
W sytuacji potrzeby podpisania umowy lub przesłania korespondencji dane użytkownika zostaną przekazane
podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie;
W przypadku korzystania z płatności elektronicznej, Administrator udostępni twoje dane podmiotowi pośredniczącemu
w płatności;
Dodatkowo, dane osobowe użytkowników mogą być przekazane odbiorcom świadczących usługi prawne,
informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z nami przy organizacji szkoleń.
8. Użytkownik ma pełne prawo do:
Dostępu do udostępnionych przez siebie danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy dane są przetwarzane
oraz sposobu ich przetwarzania;
Korekcji, zmiany bądź usunięcia swoich danych osobowych, a także uzupełnienia gdy są niekompletne;
Przenoszenia danych/ograniczenia przetwarzania;
Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego, kiedy sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe użytkownika narusza
przepisy RODO.
9. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane podczas korzystania z usług hostingowych, przez czas jego trwania, a
także później do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wiąrzących się z wykonaniem Umowy, a w
przypadku udzielenia zgody marketingowej - do czasu jej cofnięcia.
10. Serwis stosuje środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed osobomi nieupoważnionymi,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11. Dane użytkownika nie są przekazywane żadnej zewnętrznej organizacji. Nie będą one także wykorzystywane do
profilowania użytkownika.
12. Pliki cookies są używanie tylko i wyłącznie w celach przechowywania informacji na temat konta obecnie zalogowanego
użytkownika.

