ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Doctor Brew spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Birmańskiej 5/11, 52 – 117 Wrocław,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000484427, NIP: 8992748638, REGON: 022288478, zwana dalej „Administratorem”.
KONTAKT DO ADMINISTRATORA
W sprawach związanych z danymi osobowymi możecie Państwo skontaktować się z
Administratorem za pośrednictwem maila na adres biuro@doctorbrew.pl lub listownie: Doctor Brew
sp. z o.o., ul. Birmańska 5/11, 52 – 117 Wrocław.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) – d) i f) RODO i zgodnie z zasadami
RODO,
w szczególności:
- dane zbierane podczas Państwa wizyt na stronie internetowej www.doctorbrew.pl mogą
być gromadzone i analizowane, aby mierzyć sposób korzystania z niej, usprawniać jej
funkcjonowanie
i lepiej dopasowywać ją do potrzeb użytkowników, jak również wykorzystywać je do celów
statystycznych,
- dane zgromadzone na prowadzonych profilach w portalach społecznościowych (Facebook,
Instagram) mogą być przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w
celu informowania Państwa o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju
wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem
funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych,
- dane zgromadzone w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej mogą być
przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji,
- dane mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcy w
ramach wykonywanej działalności, w tym w kwestiach podatkowych i rachunkowych,
- dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną i której
dane dotyczą lub w związku z podjęciem działań na Państwa żądanie na etapie
poprzedzającym zawarcie umowy (np. przygotowanie oferty).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże:
w przypadku wizyt na stronie internetowej www.doctorbrew.pl przetwarzanie Państwa
danych, takich jak adres IP, data i godzina odwiedzin, miejsce, z którego następuje
logowanie, jest niezbędne, aby można z niej korzystać,
w przypadku wizyt na profilach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram)
przetwarzanie Państwa danych takich jak imię, nazwisko i wizerunek, jest niezbędne do
korzystania z usług oferowanych przez te portale,
w przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Państwa danych
takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w
treści wiadomości, jest niezbędne do prowadzenia korespondencji,
w przypadku danych zbieranych w celu zawarcia i wykonywania umowy, której są Państwo
stroną lub na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy, podanie tych danych jest
niezbędne do jej realizacji, . Dotyczy to takich danych jak imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL,
dane kontaktowe (adres e-mail lub telefon) oraz wszelkich innych informacji, jakie są
niezbędne do wykonania umowy. Dane te mogą być przetwarzane na potrzeby realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawnych.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania umów lub odpowiedzi na
Państwa wiadomości.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu
przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli nam jej Państwo udzielili, przy czym skorzystanie z
tego prawa nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia przez
Państwa zgody.
Macie też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
W toku wykonywania umów, których są Państwo stroną , w celu ich realizacji, Państwa dane mogą
być udostępniane podmiotom takim jak firmy za pośrednictwem których realizowane jest
udostępnienie materiałów, podmiotom współpracującym z Doctor Brew spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w zakresie wykonywanych z Państwem umów lub dostawcom
odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, a także podmiotom zapewniających
obsługę księgową.
COOKIES
Strona internetowa www.doctorbrew.pl korzysta z plików cookies w celu monitorowania ruchu na
stronie. W związku z tym, strona na te potrzeby zbiera informacje o Państwa zachowaniu na stronie,
w tym przeglądanych informacjach. W tym zakresie nie zbieramy natomiast informacji
identyfikujących Państwa takich jak imię czy nazwisko.
Niezależnie od naszych własnych plików cookies, stosowane są pliki cookie firmy Google w celach
statystycznych.
Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza korzystanie z plików cookies na
urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo, aby strona internetowa
www.doctorbrew.pl instalowała i przechowywała pliki cookies na Państwa urządzeniu, można
dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej, w tym w
szczególności całkowicie wyłączyć tę opcję. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki
internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na ich zapisywanie. Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez
odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofana, w
szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w
ustawieniach przeglądarki.
Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” i jest na
bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki prywatności ostała
przyjęta 25 maja 2018 roku.

