Komunikat ws. ochrony danych osobowych - RODO
W związku z wejściem w życie zmian w prawie ochrony danych osobowych i rozporządzenia
unijnego RODO informujemy, że na naszej stronie www.swiatkarpia.com, która należy do firmy
AS PRO MEDIA Adrian Śmigiel, używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i
przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu
na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty
współpracujące z nami oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą wyświetlać reklamy jak
najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych
przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w
korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami lub kliknij
przycisk „przejdź do strony”. Kliknięcie opcji „przejdź do strony” jest automatycznie
wyzwoleniem akceptacji powyższych zasad naszego regulaminu.
Informacje, które będą wykorzystywane:
Typ przeglądarki i jej ustawienia. Informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego.
Informacje o zainstalowanych plikach cookie. Informacje o innych identyfikatorach przypisanych
do urządzenia końcowego. Adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony
internetowej klienta lub aplikacji mobilnej. Informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu
końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach
mobilnych. Informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego również będą
wykorzystywane. Podanie swoich danych przy rejestracji do portalu jest niezbędne, niepodanie
danych uniemożliwi założenie konta na naszym portalu oraz realizację zamówienia. Twoje dane
mogą być również wykorzystane przy organizowaniu konkursów na portalu lub naszym fanpage na
Facebooku, do wysyłki newslettera, niezbędne dane mogą być również przekazane sponsorom w
celu wysyłki nagród rzeczowych.
AS PRO MEDIA dokłada wszelkich starań, aby niezbędne przetwarzanie Twoich danych
osobowych było zgodne z przepisami prawa i nie naruszało Twoich podstawowych praw i
wolności, w szczególności prawa do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka
Prywatności określa generalne zasady, według których przetwarzane są przez nas Twoje dane
osobowe. AS PRO MEDIA Adrian Śmigiel pozyskuje Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, ponadto
ich powstanie może być skutkiem Twojej aktywności związanej z korzystaniem przez Ciebie z
naszych usług telekomunikacyjnych – tj. fora internetowe, aplikacja mobilna, sklep internetowy. W
pewnych przypadkach, w ramach prowadzonej przez AS PRO MEDIA Adrian Śmigiel działalności
operacyjnej, dane dotyczące Twojej osoby mogą także być także pozyskiwane z innych źródeł.
Przeczytaj uważnie zawarte w niniejszej Polityce zasady, aby zrozumieć jak i na jakich podstawach
prawnych AS PRO MEDIA przetwarza Twoje dane osobowe.
Jakie przysługują ci prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i
ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wcześniej obowiązującej zgody.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane (czy to w celu zawarcia i wykonywania umowy
czy na podstawie zgody) – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Dane kontaktowe
Administrator danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest AS PRO MEDIA Adrian Śmigiel z siedzibą w
Kaliszu 62-800, przy ulicy Wierzbowej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem
REGON: 301269640, NIP: 622-272-17-89.
Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych, bądź też
chcesz wnieść skargę na sposób obsługi Twojego wniosku lub żądania, informujemy Cię że
właściwym organem nadzorczym w tym zakresie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt w sprawie Twoich danych: biuro@aspromedia.info
Pełna polityka prywatności dostępna jest tutaj: https://swiatkarpia.com/info/polityka-prywatnosci

