Polityka prywatności M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.
We wszystkich działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Pragniemy poznać i
zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić jak najlepszą obsługę. M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. - właściciel serwisu szanuje dane osobowe wszystkich użytkowników, którzy bezpłatnie zarejestrowali się w serwisie. Polityka
prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich, zastrzeżenia prawne, a także kwestie
ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały publikowane na stronach objęte są prawem autorskim. Przedruk materiałów jest możliwy z
podaniem źródła.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność
Dostęp do wszelkich treści serwisu, rejestracja oraz zapisanie się na listę subskrybentów newslettera są
bezpłatne, a ich autorzy i serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania.
M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przesyłania na podane (w trakcie rejestracji lub
zapisywania się na listę subskrybentów newslettera serwisu) adresy elektroniczne informacji handlowych w
rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. zastrzega sobie także prawo do blokowania profili użytkowników, którzy złamali
zapisy zawarte w RODO.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Żaglowa 13,
31-979 Kraków.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•

listownie na adres: M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków

•

przez e-mail: biuro@mmds.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
•

prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i
korzystania z naszych usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony
interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych
produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.

•

wysyłać Ci materiały marketingowe i oferty lub dzwonić do Ciebie w tej sprawie (w zależności od sposobu
kontaktu, który wybrałeś) – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda.

•

prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług M.M.. Druk Serwis oraz innych podmiotów
współpracujących z nami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Profilowanie
Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do Twoich potrzeb, w ramach przetwarzania Twoich danych
osobowych, będziemy dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych
czynników dotyczących Ciebie jako użytkownika serwisu. Do profilowania będziemy wykorzystywać dane o
Twoim wieku, płci, miejscu zamieszkania oraz o wykonywanym zawodzie lub branży, w ramach której działasz.
Podane przez Ciebie dane będziemy zestawiać z informacjami dotyczącymi Twojej aktywności prowadzonej w
ramach serwisu.
Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci materiały reklamowe dopasowane do Twoich zainteresowań
oraz preferencji, a także przesyłać Ci informacje o wydarzeniach, które mogą Cię zainteresować.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

Odbiorcy Twoich danych osobowych
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•

prawo do wycofania zgody

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email: biuro@mmds.pl, listownie na
adres: M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Żaglowa 13, 31-979 Kraków.
•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

•

prawo dostępu do Twoich danych osobowych

•

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

•

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

•

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

•

prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami: biuro@mmds.pl

Wykorzystujemy pliki Cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień.
Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu
końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i
uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie
plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies,
co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania
plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; określania ustawień dla
różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub
usuwania cookies.

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Kopecka
PR manager
kom. +48 793 597 979
agnieszka.kopecka@mmds.pl
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