Polityka prywatności strony internetowej longevity-center.eu
v.1.1/2021-03-07

Polityka prywatności strony internetowej longevity-center.eu
1. Deklaracja
Nasz spółka Longevity Center sp. z o.o. dba o Twoją prywatność oraz przetwarza dane osobowe
z poszanowaniem zasad przetwarzania danych osobowych określonych w obowiązujących przepisach,
w szczególności Rozporządzenie UE nr 2016/679 (dalej RODO).

2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka LONGEVITY CENTER sp. z o.o. (dalej Longevity)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Belwederskiej 9. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@longevity-center.eu
telefonicznie pod numerem: +48 884 084 040 lub pisemnie na adres podany powyżej.
CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
cele przetwarzania

podstawy prawne

retencja danych

1) umożliwienie korzystania ze strony
internetowej, rozwój strony oraz
poprawa jakości jej funkcjonowania

art. 6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
osiągniecia prawnie uzasadnionych interesów
Longevity polegających na prowadzeniu i
utrzymaniu swojej strony internetowej

do 2 lat od zakończenia
korzystania ze strony
internetowej lub
złożenia skutecznego
sprzeciwu

art. 6.1.b) RODO - przetwarzanie danych zwykłych
jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o
świadczenie usług elektronicznych zgodnie z
Regulaminem

do 6 lat od zakończenia
umowy

art. 9.2. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych
dot. zdrowia

do 6 lat od zakończenia
umowy lub co czasu
wycofania zgody

3) prowadzenie dokumentacji
księgowej

6.1.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Longevity w związku z przepisami dotyczącymi
rachunkowości czy podatków

5 pełnych lat od
pełnego rozliczenia

4) marketing produktów i usług
Longevity

art. 6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
osiągniecia prawnie uzasadnionych interesów
Longevity polegających na promowaniu marki i
produktów spółki

do 2 lat od ostatniego
kontaktu lub złożenia
skutecznego sprzeciwu

2) zawarcie i wykonanie umowy o
świadczenie usługi drogą elektroniczną
(zgodnie z Regulaminem)

ODBIORY DANYCH
Longevity korzysta z zaufanych dostawców usług m.in. dostawców systemów IT, kurierów, operatorów
pocztowych, dostawców usług marketingowych, doradczych, prawnych czy medycznych. W związku
z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych podmiotów, z którymi Longevity zawarło
odpowiednie umowy gwarantujące adekwatną poufność i bezpieczeństwo.

LONGEVITY CENTER sp. z o.o. ul. Belwederska 9, 00-761 Warszawa | hello@longevity-center.eu
KRS 0000796083 | NIP 5252796113 |REGON 38394670800000

1

Polityka prywatności strony internetowej longevity-center.eu
v.1.1/2021-03-07

TRANSFER DANYCH POZA EOG
Longevity korzysta z rozwiązania Typeform.com do badania ankietowego. Jeśli więc korzystasz z usługi
ankiety dot. oceny stylu życia (https://longevitycenter.typeform.com/) udzielając odpowiedzi
w ankiecie, to takie dane mogą być przetwarzane na serwerach zlokalizowanych na ternie USA.
Longevity ma zawartą umowę z Typeform SL - tzw. Standardowe Klauzule Umowne. To oznacza,
że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2010/87/UE z dnia 5.02.2010 r. dane osobowe mogę być
bezpiecznie przetwarzane na ternie USA. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087
TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:
1) żądania dostępu do swoich danych (np. wydania kopii danych)
2) sprostowania swoich danych osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe)
3) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)
W przypadku podania danych dotyczących zdrowia (np. w ankiecie na temat oceny stylu życia) możesz
wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych przez Longevity. Aby to zrobić, prosimy o kontakt
za pomocą e-maila, na dane podane powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na dane kontaktowe
podane powyżej.
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże bez podania tych danych nie można w pełni
skorzystać ze strony internetowej czy skorzystać z usług określonych w Regulaminie.

3. Pliki cookie
CO TO SĄ PLIKU COOKIES
Pliki cookie są szeroko stosowane przez dostawców usług online w celu ułatwienia i ułatwienia
interakcji między użytkownikami a witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi i platformami
internetowymi, a także w celu dostarczania informacji sprawozdawczych.
Pliki cookie ustawione przez właściciela strony internetowej – Longevity nazywane są „plikami cookie
pierwszej strony”. Pliki cookie ustawiane przez strony inne niż strona internetowa longevity-center.eu
nazywane są „plikami cookie stron trzecich”.
Pliki cookie stron trzecich umożliwiają udostępnianie funkcji lub funkcjonalności stron trzecich na lub
za pośrednictwem strony internetowej (np. analityka). Strony, które ustawiają te pliki cookie stron
trzecich, mogą rozpoznać Twój komputer lub urządzenie zarówno podczas odwiedzania danej witryny
internetowej jak i podczas odwiedzania niektórych innych witryn.
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DLACZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE
Używamy plików cookie podmiotów trzecich i podmiotów zewnętrznych z kilku powodów. Niektóre
pliki cookie są wymagane ze względów technicznych do działania naszych stron internetowych i
nazywamy je „niezbędnymi” plikami cookie.
Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie i kierowanie zainteresowań naszych
Użytkowników/Klientów w celu poprawy komfortu korzystania z naszej witryny.
Strony trzecie obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej w celach
analitycznych i do innych celów. Opisano to bardziej szczegółowo poniżej.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE
Na tej stronie stosujemy pliki cookie w następujących celach:
właściciel

Universal
Analytics
(Google) with its
registered office
in the USA

nazwa pliku

cele używania plików

retencja pliku

Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki
sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Używamy
tych informacji do tworzenia raportów i pomagania nam w
ulepszaniu strony internetowej. Pliki cookie zbierają
informacje w sposób, który nie identyfikuje bezpośrednio
nikogo, w tym liczbę odwiedzających witrynę i bloga, skąd
odwiedzający przeszli na witrynę i strony, które odwiedzili.

2 lata

longevitycookies

...

1 rok

pll_language

...

1 rok

_ga
_gali
_gat
_gid

elementor
wc_cart_hash
_355c90dcc2f
befd7487d34
3736dd453a

JAK MOŻESZ KONTROLOWAĆ I USUWAĆ PLIKI COOKIE
Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Możesz
łatwo zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Prosimy mieć na uwadze, że
zablokowanie wszelkich plików cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub całkowicie
uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.
Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe
informacje na ten temat można uzyskać korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając
stronę internetową www.allaboutcookies.org, która krok po kroku wyjaśnia, jak kontrolować i usuwać
pliki cookie w większości przeglądarek.
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Informacje o poszczególnych przeglądarkach można znaleźć pod adresem:
● Google Chrome
● Microsoft Edge
● Mozilla Firefox
● Microsoft Internet Explorer
● Opera
● Apple Safari
DANE OSOBOWE A MECHANIZM PLIKÓW COOKIES
Informacje pozyskane za pomocą plików cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane
osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach (np. adres IP).
Takie dane osobowe są przetwarzane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego
działania strony internetowej i działania usług zgodnie z Regulaminem.
Podstawą przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookies „niezbędnych” oraz danych
eksploatacyjnych jest tzw. prawnie uzasadniony interes Longevity (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W tym
celu mogą wystąpić:
●

●

sporadyczna analiza plików logów w celu ustalenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby
odwiedzające serwis, które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej
odwiedzane lub przeglądane, czy struktura strony nie zawiera błędów;
zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do serwisu i dystrybucji złośliwych kodów,
przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także zapobieganie uszkodzeniom systemów
komputerowych i systemów komunikacji elektronicznej.

Masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu poprzez korzystanie z przeglądarki w trybie
prywatnym oraz poprzez usuwanie plików cookie ze swoje przeglądarki.
Jeżeli jednak wyrażasz zgodę na używanie „opcjonalnych” plików cookie (np. dostarczanych przez
Google Analytics), podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz
wycofać swoją zgodę i usunąć pliki cookie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pozyskane dane zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej do upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z serwisu lub wcześniej w przypadku skutecznego
wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.
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