Polityka prywatności strony internetowej
1. Administratorem danych osobowych w serwisie jest LiveNet Sp. z o.o.. ul. Grodzka 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
NIP: 6452489534, REGON: 241333924, KRS: 0000338040.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem rodo@livenet.info.
3. Przetwarzanie danych w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b) i f) RODO, a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy lub w celu wykonania umowy świadczenia usługi serwisu internetowego, a także w celu dalszej
korespondencji. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika serwisu
zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu
4. Przetwarzanie danych użytkownika w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zakres
przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej. Na tej samej podstawie
odbywa się przetwarzanie danych osobowych zawartych w plikach cookies.
5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie formularza.
6. Odbiorcą danych będą upoważnieniu pracownicy i współpracownicy Administratora, podwykonawcy
(jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia danych, np. zewn. obsługa księgowa, hosting itp.), odrębni
administratorzy (banki, firmy telekomunikacyjne, operatorzy pocztowi) oraz podmioty publiczne uprawnione na
podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być także LiveNet Sp. z o.o.. ul. Grodzka 1, 42-600
Tarnowskie Góry NIP: 6452489534, REGON: 241333924, KRS: 0000338040.
7. Wypełnienie formularza oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza
do Administratora. Dane będą przetwarzane w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań
związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług Administratora lub podmiotów w imieniu
których działa.
8. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim
zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który
administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności,
który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody
nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia,
że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami
ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz
informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Polityka plików cookies:
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) Google Analytics w zakresie: przechowywania informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik,
przechowywania informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika, przechowywania czas
wizyty/przebywania na stronie, przechowywania czas wizyty/przebywania na stronie. Pliki te analizowane
są przez zewnętrzny podmiot w formie zanonimizowanej. Nie ma zatem możliwości, aby dany plik powiązać
z daną osobą fizyczną.
6. Aby wyłączyć zapisywanie plików cookies można wybrać odpowiednią opcję na banerze informującym
o stosowaniu cookies lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować zapisywanie plików cookies
na swoim urządzeniu.

