Polityka Prywatności – Aplikacja mobilna „Po2jamy Rabaty”
1. Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Druskienickiej 12,, KRS
00000274104 NIP 779-00-21-358, REGON 004800878 jest wyłącznym
administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem aplikacji
mobilnej „Piotr i Paweł”.
2. Baza danych użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej „Piotr i Paweł” została
stworzona wyłącznie w celu umożliwienia klientom pozyskania dodatkowych
informacji o ofercie i promocjach oferowanych przez sieć Supermarketów Piotr i
Paweł.
3. Piotr i Paweł gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników
korzystających z aplikacji mobilnej „Piotr i Paweł”. Zamieszczone poniżej informacje
gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe
wykorzystanie.
4. Klient korzysta z aplikacji „Piotr i Paweł” na zasadzie dobrowolności.
Anonimowość
5. Użytkownicy korzystający z aplikacji „Piotr i Paweł” pozostają anonimowi.
6. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Piotr i Paweł wykorzystywane
w celach technicznych związanych z administracją aplikacją.
7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym
czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi,
który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
Usunięcie danych w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne
z utratą możliwością korzystania z aplikacji „Piotr i Paweł”
Ochrona danych i zachowanie poufności
8. Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Piotr i Paweł za pośrednictwem
aplikacji „Piotr i Paweł”, są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający
ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.
9. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez
zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami
określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy
Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.
11. Piotr i Paweł zaleca zachowanie użytkownikom zachowanie szczególnej ostrożności
przy opuszczaniu serwisu obsługującego aplikację, w sposób uniemożliwiający
osobom postronnym wykorzystanie lub zmieniane informacji tam zapisanych.
12. Piotr i Paweł uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z
postanowieniami niniejszego oświadczenia i obowiązującymi przepisami prawa. Piotr
i Paweł nie będzie sprzedawał, przekazywał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom
trzecim danych osobowych w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.
Zmiany w zasadach zachowania poufności
13. Piotr i Paweł zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej deklaracji
ochrony prywatności, jednak prawa użytkowników wynikające z niniejszej deklaracji
ochrony prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika.
Wszelkie zmiany deklaracji ochrony prywatności będą publikowane na stronie www
pod adresem www.piotripawel.pl. W związku z powyższym prosimy użytkowników
o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi
zmianami

