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Twoje dane, które u nas zostawiasz
Wszystkie dane, które zostawiasz u nas na przykład w bezpośredniej komunikacji mailowej
czy telefonicznej są dla nas niezbędne, abyśmy mogli zrealizować zlecenie dla Ciebie. Nie
przekazujemy Twojego adresu mailowego innym podmiotom.
W naszym serwisie masz możliwość skontaktowania się z nami za pomocą Facebook
Messenger. Dane, które nam prześlesz tą drogą wykorzystamy do sprawiedliwej wyceny
zlecenia i dalszego kontaktu z Tobą. O tym, jak Facebook dba o bezpieczeństwo danych
osobowych możesz przeczytać tutaj .

Ciasteczka (cookies policy)
Nie wykorzystujemy ciasteczek na stronie urban-sound.pl. Nie zbieramy za pomocą tzw.
Cookies danych osób nas odwiedzających zarówno w celach analitycznych jak i reklamowych.

Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.).
Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik
odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
Te witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe,
zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem,
włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i
jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi?

Z nikim. Dane, które nam przekazujesz we wcześniejszej opisanych formularzach są
wykorzystywane tylko i wyłącznie przez pracowników urban-sound.pl

Jak długo przechowujemy Twoje
dane?
Dane wykorzystywane do zrealizowania zlecenia przechowujemy również przez 36 miesiące.
Rekordy statystyczne przechowujemy przez 36 miesięcy.

Jakie masz prawa do swoich
danych?
Jeśli kontaktowałeś się z nami lub zostawiłeś u nas swoje dane, możesz zażądać dostarczenia
pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym
posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia
przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych
danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych
albo bezpieczeństwa.
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Jak chronimy Twoje dane?
Serwis urban-sound.pl wykorzystuje protokół HTTPS – jest to szyfrowana wersja protokołu
HTTP.

Zakończenie
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nie tylko zrealizować wymogi Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych, ale przede wszystkim jasno i klarownie wytłumaczyć jak
wykorzystujemy Twoje dane i co się z nimi dzieje. Zależy nam na tym, aby użytkownicy
naszych serwisów czuli się bezpiecznie, gdy z nich korzystają. Jeśli masz jakiekolwiek pytania
dotyczące prywatności i przechowywania danych w naszych serwisach – skontaktuj się z
nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

