
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dotyczy strony internetowej Firmy Ganoderma Center Poland, oficjalnego dystrybutora Firmy

DXN  w  Polsce.  Poniżej  jest  opisane  w  jaki  sposób  przetwarzamy  dane  osobowe  osób

wchodzących na naszą stronę internetową. Dane te, poza procesorem strony internetowej, zostaną

przekazane  wyłącznie  firmie  DXN.  Politykę  prywatności  DXN można  przeczytać  na  stronie

firmowej DXN: www.dxn2u.com.

Informacje  te  są  również  przekazywane  zgodnie  z  rozporządzeniem  (UE)  2016/679

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. Tym, którzy wchodzą w

interakcję z niniejszą stroną internetową, z którą można się zapoznać pod adresem: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Ujawnienie ma na celu opisanie klientom sposobu, w jaki procesor strony zbiera, używa, ujawnia,

przekazuje  i  przechowuje  dane,  a  także  rodzaj  gromadzonych  danych  i  cel,  zebrane  środki

ochrony danych,  które  wymagają  wyraźnej  zgody na  przetwarzanie  danych  i  prawa  dostępu,

konsultacje, korekty i kontroli, które są obowiązkiem użytkownika.

Polityka  prywatności  obejmuje  zbieranie,  wykorzystywanie  i  ujawnianie  danych  osobowych,

które mogą być gromadzone przez przetwórcę strony internetowej w każdym momencie interakcji

z procesorem, na przykład podczas wizyty na naszej stronie internetowej, wypełnienia formularza

rejestracyjnego  lub  formularza  kontaktowego,  lub  skontaktuj  się  z  nami  w  jakikolwiek  inny

sposób (e-mail, telefon). Poświęć chwilę, aby przeczytać poniższe informacje, aby dowiedzieć się

więcej  o  naszych  praktykach  informacyjnych,  w  tym  o  tym,  jaki  rodzaj  informacji  jest

gromadzony, w jaki sposób wykorzystywane są informacje i do jakich celów, komu ujawniamy

informacje  oraz  w  jaki  sposób  zabezpieczamy  Twoje  dane  osobowe.  Twoja  prywatność  jest

priorytetem dla procesora tej witryny i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.

DEFINICJE

Do celów ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z

dnia 27 kwietnia 2016 r.

(1) "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą");

(2)  "przetwarzanie" oznacza  dowolną operację  lub  zestaw operacji  wykonywanych na danych

osobowych lub w zestawach danych osobowych, w sposób zautomatyzowany, taki jak zbieranie,

rejestrowanie,  organizowanie,  strukturyzowanie,  przechowywanie,  adaptacja  lub  zmiana,

wyszukiwanie konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub

udostępnianie  w  inny  sposób,  wyrównanie  lub  połączenie,  ograniczenie,  usunięcie  lub

zniszczenie;



(3) "profilowanie" oznacza wszelkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

polegające  na  wykorzystaniu  danych  osobowych  do  oceny  niektórych  aspektów  osobistych

dotyczących  osoby  fizycznej,  w  szczególności  w  celu  analizy  lub  prognozowania  aspektów

dotyczących pracy osoby fizycznej w pracy, sytuacji ekonomicznej zdrowie, osobiste preferencje,

zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy;

4) "zbiór danych" oznacza każdy uporządkowany zestaw danych osobowych, dostępnych według

określonych kryteriów, scentralizowanych, zdecentralizowanych lub rozproszonych funkcjonalnie

lub geograficznie;

(5) "administrator danych" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny

organ,  który samodzielnie  lub wspólnie z innymi osobami określa cele i  środki przetwarzania

danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub

prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria dotyczące jego nominacji

mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego;

(6) "przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ

przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych;

(7)  "odbiorca"  oznacza  osobę  fizyczną  lub  prawną,  organ  publiczny,  agencję  lub  inny organ,

któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią.

(8) "strona trzecia" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub organ inny

niż  podmiot  danych,  kontroler,  podmiot  przetwarzający  oraz  osoby,  które  pod  bezpośrednim

zwierzcheniem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania

danych osobowych;

(9)  "zgoda"  osoby,  której  dane  dotyczą,  oznacza  dowolnie  określone,  konkretne,  świadome  i

jednoznaczne wskazanie życzeń osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne

działanie afirmatywne, oznaczające zgodę na przetwarzanie danych osobowych; odnoszące się do

niego;

(10)  "przedstawiciel"  oznacza  osobę  fizyczną  lub  prawną  mającą  siedzibę  w  Unii,  która,

wyznaczona  przez  administratora  lub  podmiot  przetwarzający  na  piśmie  zgodnie  z  art.  27,

reprezentuje  administratora  lub  podmiot  przetwarzający  w  odniesieniu  do  ich  odpowiednich

obowiązków na mocy niniejszego rozporządzenia;

Wszelkie dane osobowe zebrane przez Jakuba Binek, prowadzącego dzialalność gospodarczą pod

nazwą Ganoderma Center Poland, Jakub Binek 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Podkomorzego 58/

lokal 7; Nip:5833017464 są przetwarzane przez firmę jak wyżej  w celu sprzedaży produktów



DXN . 

EDYTOR

Jakub Binek jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych zgodnie z art. 27 i 28 rozporządzenia

(UE) 2016/679 w zakresie przetwarzania zebranych danych

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem witryny są przechowywane i przetwarzane w ramach

działalnosci  Firmy  Ganoderma  Center  Poland,  Jakub  Binek  83-000  Pruszcz  Gdański,  ul.

Podkomorzego 58/ lokal 7; Nip:5833017464 związanej z dystrybucją produktów DXN. Dlatego

musimy prosić Cię o wyrażenie na to zgody. Jeśli się nie zgodzisz, nie będziemy mogli przesłać

żadnej prośby za pośrednictwem tej witryny. Jeśli wyrazisz zgodę, możesz to zrobić, pozwalając

nam używać TYLKO Twoich danych, aby złożyć wniosek lub uzgodnić, że Firma DXN będzie

nadal  wykorzystywać  Twoje  dane  dla  kolejnych  kontaktów  (zawsze  przestrzegając  Polityki

prywatności poniżej).

OCZEKIWANIA DANYCH

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby ukończyć rejestrację, a po rejestracji, aby móc wysłać Ci e-

mail z informacją o procesie zakupu. Ponadto, aby odpowiedzieć na każde pytanie lub zapytanie

otrzymane przez tę stronę.

RODZAJE ZEBRANYCH  DANYCH

Dane nawigacyjne

Systemy  informacyjne  i  procedury  oprogramowania,  na  których  oparta  jest  niniejsza  strona

internetowa, gromadzą dane osobowe w ramach ich standardowego funkcjonowania; transmisja

takich danych jest nieodłączną cechą protokołów komunikacji internetowej. Dane te są używane

przez dostawcę webhostingu- webwavecms.com .Właścicielem serwisu jest Maciej Czajkowski,

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  WebWaver  Maciej  Czajkowski  z  siedzibą  w

Warszawie, ul. Sucharskiego 3/5.  Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w

polityce prywatności tej witryny: https://www. webwavecms.com

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika 

Istnieje  wiele  sytuacji,  w  których  dane  osobowe  mogą  nam  pomóc  w  uzyskaniu  lepszych

produktów.

Na przykład:

•  Podczas interakcji z nami, możemy zbierać dane osobowe istotne dla sytuacji, takie jak imię i



nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail.

ZAKRES UJAWNIANIA INFORMACJI

Procesor strony internetowej nie sprzedaje ani nie wypożycza twoich informacji kontaktowych

innym sprzedawcom.

PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

Zgodnie ze standardową praktyką w wielu witrynach korporacyjnych, ta strona używa również

"ciasteczek"  i  innych  technologii,  które  są  używane  przez  dostawcę  webhostingu,

webwavecms.com.  Więcej  informacji  na  temat  plików  cookie  można  znaleźć  w  polityce

prywatności tej witryny: https://www.webwavecms.com.

METODA LECZENIA

Dane osobowe są przetwarzane w bazie danych przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów,

dla których zostały zebrane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Procesor tej witryny podejmuje środki ostrożności - w tym środki administracyjne, techniczne i

fizyczne  -  w  celu  ochrony  danych  osobowych  przed  utratą,  kradzieżą  i  niewłaściwym

wykorzystaniem, a także przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Możesz  nam  pomóc,  podejmując  również  środki  ostrożności  w  celu  ochrony  twoich  danych

osobowych podczas korzystania z Internetu. Często zmieniaj hasła, używając kombinacji liter i

cyfr.

Będziesz jednak odpowiedzialny za każdy identyfikator użytkownika lub hasło używane w naszej

witrynie internetowej. Należy zachować ostrożność, aby je chronić.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Procesor  strony  zapewnia,  że  informacje  dotyczące  użytkowników  pozostają  dostępne  dla

procesora strony tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne do celów, dla których zostały one

rozpatrzone.

INTEGRALNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Procesor  strony  internetowej  ma  systemy  do  utrzymywania  prawidłowych,  kompletnych  i

aktualnych danych osobowych do celów, do których są wykorzystywane.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Użytkownicy  mogą  poprosić  administratora  danych  o  dostęp  do  danych  osobowych  oraz  ich

skorygowanie  lub  usunięcie  albo  ograniczenie  ich  przetwarzania  lub  sprzeciwienie  się  ich



przetwarzaniu wraz z prawem do przenoszenia danych

PRAWO DOKŁADNOŚCI

Możesz  nam  pomóc  w  upewnieniu  się,  że  Twoje  informacje  kontaktowe  i  preferencje  są

poprawne, kompletne i aktualne, sprawdzając https://eworld.dxn2u.com/

Możesz  poprosić  o  poprawienie  danych  osobowych  lub  integrację  niekompletnych  danych

osobowych, w tym dostarczenie firmie DXN oświadczenia uzupełniającego.

PRAWO DO ODWOŁANIA

Możesz poprosić o usunięcie danych osobowych, jeśli  dane osobowe nie są już potrzebne do

celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.

W przypadku wycofania zgody na leczenie, nie będziemy mogli złożyć żadnej prośby dotyczącej

tej strony.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania

danych na tej  stronie  internetowej lub chcesz złożyć  skargę w sprawie możliwego naruszenia

lokalnych przepisów dotyczących prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-

mail.


