POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.DIAMONDBET.PL

1. Informacje ogólne.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie www.diamondbet.pl jest
Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia
22/212 00-515 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS:
0000442857 NIP: 5213641211 REGON: 146433467
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez
dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje tj imię, nazwisko i adres zamieszkania.
2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
handlowego.
5. Administrator chroni bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności
przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację
uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, dalej: „ustawa”), w szczególności:
 uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia
administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy
administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i
nazwiska
 uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim
zbiorze
 uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania
w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych
 uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane
 żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej
szczególną sytuację
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach,
wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, gdy administrator danych zamierza je

przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych
innemu administratorowi danych.

