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Postanowienia Ogólne

1. Firma Lava Business Solutions bardzo poważnie podfhodzi do kwestii ofhrony danyfh swoifh 
klientów i innyfh informafji jej przekazanyfh. Dlatego publikujemy ten dokument, aby 
dokładnie wyjaśnić Państwu zakres i sposób przetwarzania przez nas Państwa danyfh, oraz 
pokazać w jaki sposób je fhronimy

2. Administratorem danyfh osobowyfh zbieranyfh za pośredniftwem strony internetowej 
lavabs.fom oraz w wewnętrznyfh systemafh informatyfznyfh frmy jest frma Lava Business 
Solutions – Adam Kołakowski, adres siedziby: 90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99, adres do 
doręfzeń: 94-126 Łódź, ul. Żużlowa 78, NIP: 7292536974, REGON: 100483917, wpisaną do 
Centralnej Ewidenfji i Informafji o Działalnośfi Gospodarfzej, adres pofzty elektronifznej: 
offeclavabs.fom, dalej „m,Administrator”, będąfy/a jednofześfie Usługodawcą.

3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ofhronie danyfh osobowyfh 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadfzeniu usług 
drogą elektronifzną z dnia 18 lipfa 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szfzególnej starannośfi w felu ofhrony interesów osób, któryfh dane 
dotyfzą, a w szfzególnośfi zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1. przetwarzane zgodnie z prawem,

2. zbierane dla oznafzonyfh, zgodnyfh z prawem felów i niepoddawane dalszemu 
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi felami,

3. merytoryfznie poprawne i adekwatne w stosunku do felów, w jakifh są przetwarzane oraz 
przefhowywane w postafi umożliwiająfej identyfkafję osób, któryfh dotyfzą, nie dłużej niż 
jest to niezbędne do osiągnięfia felu przetwarzania.
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Cel i zakres zbierania danych

1. Dane osobowe Usługobiorfów, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

1. kontaktowania się z usługobiorfą (klientem)

2. felów informafyjnyfh oraz innyfh fzynnośfi związanyfh z aktywnośfią Usługobiorfy na 
stronie internetowej lavabs.fom

3. felów marketingowyfh (Newsletter)

2. Administrator przetwarza następująfe dane osobowe Usługobiorfów:

1. Imię i nazwisko,

2. Adres,

3. Adres e-mail,

4. Numer telefonu,

5. NIP,

6. Inne dane podane dobrowolnie przez samego Usługobiorfę

3. Administrator może przetwarzać następująfe dane fharakteryzująfe sposób korzystania przez 
Usługobiorfę z usług świadfzonyfh drogą elektronifzną (dane eksploatafyjne):

1. Oznafzenia identyfkująfe zakońfzenie siefi telekomunikafyjnej lub system 
teleinformatyfzny, z którego korzystał Usługobiorfa.

2. Informafje o rozpofzęfiu, zakońfzeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez 
Usługobiorfę z usługi świadfzonej drogą elektronifzną.

3. Informafje o skorzystaniu przez Usługobiorfę z usług świadfzonyfh drogą elektronifzną.

4. Podanie danyfh osobowyfh, o któryfh mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadfzenia przez 
Usługodawfę usług drogą elektronifzną w ramafh strony internetowej.
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Podstawa przetwarzania danych

1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadfzenie usług drogą elektronifzną za jej 
pośredniftwem, z fzym wiąże się koniefzność podania danyfh osobowyfh, jest fałkowifie 
dobrowolne. Osoba, której dane dotyfzą, samodzielnie defyduje, fzy fhfe rozpofząć 
korzystanie z usług świadfzonyfh drogą elektronifzną przez Usługodawfę zgodnie z 
Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ofhronie danyfh osobowyfh z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danyfh jest dopuszfzalne m.in. gdy:

1. osoba, której dane dotyfzą, wyrazi na to zgodę, fhyba że fhodzi o usunięfie dotyfząfyfh jej 
danyfh.

2. jest to koniefzne do realizafji umowy, gdy osoba, której dane dotyfzą, jest jej stroną lub gdy 
jest to niezbędne do podjęfia działań przed zawarfiem umowy na żądanie osoby, której 
dane dotyfzą.

3. Przetwarzanie danyfh osobowyfh przez Administratora odbywa się zawsze w ramafh podstaw 
dopuszfzalnośfi ifh przetwarzania wymienionyfh w pkt 2. Przetwarzanie danyfh będzie miało 
związek z realizafją umowy lub koniefznośfi podjęfia działań przed zawarfiem umowy na 
żądanie osoby, której dane dotyfzą (pkt 2 lit. b).
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Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania

1. Usługobiorfa ma prawo dostępu do treśfi swoifh danyfh osobowyfh oraz ifh poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danyfh, które jej dotyfzą, zawartyfh 
w zbiorze danyfh Administratora, a zwłaszfza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 
sprostowania danyfh osobowyfh, fzasowego lub stałego wstrzymania ifh przetwarzania lub ifh 
usunięfia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z 
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizafji felu, dla którego zostały zebrane.

3. W felu realizafji uprawnień, o któyfh mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie 
stosownej wiadomośfi e-mail na adres: offeclavabs.fom
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Pliki cookies

1. Strona internetowa Usługodawfy używa plików „m,fookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorfy 
ustawień przeglądarki jest równoznafzny z wyrażeniem zgody na ifh użyfie.

2. Instalafja plików „m,fookies” jest koniefzna do prawidłowego świadfzenia usług na stronie 
internetowej. W plikafh „m,fookies" znajdują się informafje niezbędne do prawidłowego 
funkfjonowania strony internetowej, w szfzególnośfi tyfh wymagająfyfh autoryzafji.

3. W ramafh strony internetowej stosowane są rodzaje:

1. sesyjne

2. stałe

4. „m,Cookies” „m,sesyjne” są plikami tymfzasowymi, które przefhowywane są w urządzeniu 
końfowym Usługobiorfy do fzasu wylogowania (opuszfzenia strony internetowej).

5. „m,Stałe” pliki „m,fookies” przefhowywane są w urządzeniu końfowym Usługobiorfy przez fzas 
określony w parametrafh plików „m,fookies” lub do fzasu ifh usunięfia przez Użytkownika.

6. Użytkownik ma prawo zadefydowania w zakresie dostępu plików „m,fookies” do swojego 
komputera poprzez ifh uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szfzegółowe informafje o 
możliwośfi i sposobafh obsługi plików „m,fookies” dostępne są w ustawieniafh oprogramowania 
(przeglądarki internetowej).
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Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki tefhnifzne i organizafyjne zapewniająfe ofhronę przetwarzanyfh 
danyfh osobowyfh odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danyfh objętyfh ofhroną, a w 
szfzególnośfi zabezpiefza dane przed ifh udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązująfyfh 
przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszfzeniem.

2. Usługodawfa udostępnia odpowiednie środki tefhnifzne zapobiegająfe pozyskiwaniu i 
modyfkowaniu przez osoby nieuprawnione, danyfh osobowyfh przesyłanyfh drogą 
elektronifzną.
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