POLITYKA PRYWATNOŚCI
Nazywam się Renata Bancerz. Prowadzę działalność nierejestrowaną.
Świadczę usługi edytorskie i administracyjne. Jestem administratorem danych, które
otrzymuję od osób i podmiotów, zainteresowanych współpracą ze mną lub
komentujących moje wpisy na blogu.
Jestem dostępna pod adresem mailowym: kontakt@mamdobreslowo.pl
Rozumiem, że cenisz swoją prywatność. Przeglądasz zawartość mojej strony
internetowej. Być może chcesz wysłać wiadomość do mnie i podjąć współpracę.
Zastanawiasz się, w jaki sposób przetwarzam Twoje dane, jak je zabezpieczam?
Przygotowałam dla Ciebie dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania
danych osobowych podmiotów, które korzystają z mojej strony internetowej.

W jaki sposób internauci przekazują mi swoje dane?
Formularz kontaktowy
Wysyłając do mnie wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, podajesz mi
swój adres mailowy. Wykorzystam go do odpowiedzi na Twoją wiadomość. Nie
udostępniam żadnym podmiotom danych osobowych moich klientów, ani
pozostałych osób, odwiedzających moją witrynę.

Formularz zamówienia usługi
Wykonanie zlecenia dla klienta rozpoczynam po podpisaniu formularza zamówienia
usługi. Podajesz w nim swoje dane osobowe. Wysyłając do mnie wypełniony
formularz, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych. Wykorzystam je tylko i
wyłącznie do korespondencji handlowej oraz rozliczeń finansowych.

Komentarze na blogu
Przed wysłaniem komentarza, musisz podać swoje imię i adres mailowy. Twój adres
nie zostanie opublikowany po zamieszczeniu komentarza i nie zostanie on
wykorzystany w żadnym innym celu.

Brief
Niektóre usługi copywriterskie np. napisanie tekstów do zakładek strony
internetowej, poprzedzone są wypełnieniem briefu. Jest to zestaw pytań, do których

odpowiedzi są mi niezbędne do właściwego wykonania zlecenia. Wszelkie
informacje, udzielone w briefie, dotyczące klientów oraz podmiotów
konkurencyjnych, są dla mnie danymi poufnymi. Zobowiązuję się zachować
tajemnicę handlową. Po zakończonej współpracy, plik z briefem usuwam z dysku
komputera.

Pliki cookies
Są to pliki zapisywane na komputerze użytkownika, w których przechowywane są
ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki
cookies mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji
użytkowników z witryną.
Na stronie korzystam z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w
serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych,
takich jak Facebook i Instagram.

Zabezpieczenia
● Strona posiada certyfikat SSL.
● WordPress, który napędza stronę, jest systematycznie aktualizowany.
● Dostawcą hostingu jest Lh.pl i mam podpisaną z nim umowę powierzenia
danych.
● Komputer, z którego korzystam, ma aktualny program antywirusowy.
● Pliki cookies są zapisywane na twardym dysku Twojego urządzenia
zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jako użytkownik masz prawo do:
● bycia zapomnianym – usunięcia swoich danych (zgodnie z art. 17
RODO)
● otrzymania informacji od administratora o sprostowaniu, usunięciu
danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania, których
dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika (zgodnie z art. 19
RODO)
● cofnięcia zgody na przetwarzanie (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)
● wniesienia skargi do prezesa UODO

Jeśli chcesz otrzymać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze mną.
Mój adres mailowy: kontakt@mamdobreslowo.pl

