Polityka prywatności
EMI-PRO Sp. z o.o. (Wydawnictwo Butterfly) z siedzibą w Olsztynie przy ul. Turkowskiego 14.
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych
osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką
prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane
nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Dane
osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie. Uzyskaliśmy je na drodze złożenia zamówienia na
stronie https://rotary.olsztyn.pl/kup-ksiazke-buy-our-book/.
Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 344) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.
Masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to
zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
Musimy usunąć Twoje dane jeżeli:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,
- wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa
lub wynikająca z prawa do rękojmi),
- wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,
- dane zostały zebrane celem świadczenia usług internetowych dziecku (np. jesteś prawnym
opiekunem dziecka, które wyraziło zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych).
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
I. Kto jest administratorem danych osobowych.
Administratorem danych osobowych (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie
bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
EMI-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Turkowskiego 14
10-691 Olsztyn
NIP: 739-33-20-543, REGON: 519492151, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w KRS pod numerem: 0000139480.
II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa
systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie
z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich
do ochrony.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne
z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych
osobowych.
III. O jakie dane osobowe prosimy – złożenie zamówienia.
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji
zamówienia.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i
zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do
zaadresowania przesyłki; w przypadku niektórych form dostawy adres dostawy Klienta nie jest
potrzebny - w takim wypadku prosimy o wskazanie punktu odbioru przesyłki;
3. e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia.
4. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez
przewoźników) oraz do komunikacji z EMI-PRO Sp. z.o.o. (Wydawnictwa Butterfly) związanej z
realizacją zamówienia.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez EMI-PRO i następujące
podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. adres e-mail i dane niezbędne do wypełnienia formularza zamówienia - Rotary Club Olsztyn z
siedzibą w Olsztynie, operatora strony rotary.olsztyn.pl w celu wypełnienia i wysłania na adres
biuro@emipro.pl formularza zamówienia.
2. imię i nazwisko, adres, telefon, wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom
przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia
przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
a. Poczta Polska, ENVELO
b. firmy kurierskie (UPS, DPD, GLS, DHL)
3. imię i nazwisko, adres e-mail - Krajowy Integrator Płatności S.A., który pośredniczy w przekazaniu
środków między tpay.com, a EMI-PRO Sp. z o.o. w celu potwierdzenia dokonania płatności.
W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie
dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego
bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez EMI-PRO Sp. z o.o.
IV. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
1. EMI-PRO Sp. z o.o. stosuje pliki cookies „sesyjne” (session cookies) - to pliki tymczasowe, które
przechowywane są w komputerze użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub
zamknięcia przeglądarki.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
3. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie do zapamiętywania danych (imię i nazwisko, telefon,
e-mail,
adres
wysyłki)
w
wypełnianym
formularzu
zamówienia
na
stronie
https://rotary.olsztyn.pl/kup-ksiazke-buy-our-book/ w celu jego realizacji przez EMI-PRO Sp. z
o.o. (formularz zamówienia przesyłany na biuro@emipro.pl ).

4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w komputerze użytkownika. Użytkownicy
mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies lub je zablokować.
Zmiany lub blokady dokonuje się w ustawieniach przeglądarki.
5. Jeśli użytkownik, po przeczytaniu informacji w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie
https://rotary.olsztyn.pl w zakładce „kup-ksiazke-buy-our-book” o stosowanych plikach Cookies
i zaznaczeniu zgody w formularzu zamówienia „oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem
i polityką prywatności”, wciąż korzysta ze strony - to wyraził świadomy gest, czyli wyraził zgodę
na cookies (wyrażona zgoda na cookies poprzez świadomy gest). W przeciwnym wypadku,
wyszedłby ze strony lub zmienił ustawienia przeglądarki.
6. Zgoda na Cookies nie jest wymagana, jeśli plik cookie jest wykorzystywany „jedynie w celu
wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej”, czyli np.
zamówienie w e-sklepie.
7. Komunikat i zgoda na cookies nie jest wymagana, ponieważ:
 pliki cookies nie są wykorzystywane do dodatkowych celów, a jedynie do realizacji usługi.
 pliki cookies obejmują np. tzw. „user-input cookies” (wykorzystywane są do śledzenia
treści danych wprowadzanych przez użytkownika przy wypełnianiu formularzy online .
V. Udostępnianie Twoich danych osobowych.
Jak wspomniano powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim
(kontrahentom, operatorom płatności), jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia złożonego
na stronie rotary.olsztyn.pl. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje
administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, EMI-PRO Sp. z o.o. takie
dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w
zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
VI. Zmiana polityki bezpieczeństwa.
EMI-PRO SP.Z O.O. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego
obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie
wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
VII. Kontakt
EMI-PRO Sp. z o.o. (Wydawnictwo Butterfly) kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila,
a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa
Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 89 541 93 41
lub e-mail biuro@emipro.pl.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie
chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 89 541 93 41
lub e-mail biuro@emipro.pl.
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
EMI-PRO Sp. z o.o. (Wydawnictwo Butterfly)
ul. Turkowskiego 14
10-691 Olsztyn.

