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Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa dodatkowe zasady usług
świadczonych drogą elektroniczną realizowanych pod adresem
https://www.okaeri.eu, przez Okaeri, Dawid Sawicki ul. Towarowa 20b, 10417 Olsztyn, przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 7393939633, REGON 385981318,
zwanego dalej „Usługodawcą”.
2. Wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w tym
dokumencie, mają znaczenie zdefiniowane w OWU.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się OWU
oraz Regulaminy Usług.

Czym jest RODO
Regulacja o nazwie GDPR, a w Polsce nosząca nazwę RODO (Rozporządzenie o
Ochronie Danych Osobowych) dotyczy ochrony danych osobowych, które są
gromadzone i/lub przetwarzane przez organizacje (firmy lub instytucje
publiczne) działające na terenie UE. W Polsce ustawa RODO zastąpi dotychczas
obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.

Kogo dotyczy RODO
RODO odnosi się do wszystkich organizacji działających w UE lub
przetwarzających "dane osobowe" mieszkańców UE i Szwajcarii.

Jakich danych dotyczy RODO
Zgodnie z RODO pojęcie "danych osobowych" jest bardzo szerokie i obejmuje
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby. Dane osobowe to wszystko, co możesz wykorzystać do
zidentyfikowania osoby w większej grupie. Obejmuje to imię i nazwisko, adres,
adres e-mail, adres IP, pliki cookies (tzw. ciasteczka), lokalizację itp.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego
Kiedy rejestrujesz się na stronie https://manager.okaeri.eu:

•

Zapisujemy twój adres e-mail w systemie kont. Każde konto jest
unikalne, ze względu na unikalność adresu e-mail, który jest używany do
identyfikowania ciebie, jako użytkownika, logowania się, powiadamiania
cię.

•

Zapisujemy twoją nazwę użytkownika, aby móc przywitać cię miłym
komunikatem i wiedzieć jak zwracać się do ciebie w wiadomościach email.

Kiedy logujesz/rejestrujesz się na stronie https://manager.okaeri.eu:
•

Zapisujemy twój adres ip, aby walczyć z nadużyciami oraz do celów
logowania, możesz przeglądać wpisy logów na swoim koncie pod
adresem https://manager.okaeri.eu/account/actions.

Kiedy dokonujesz Zasilenia Bilansu:
•

Zapisujemy twój adres ip, aby walczyć z nadużyciami oraz do celów
logowania.

Kto jest administratorem danych
Administratorem danych osobowych jest Okaeri, Dawid Sawicki z siedzibą w
Olsztynie, ul. Towarowa 20b, 10-417 Olsztyn, NIP:7393939633, REGON:
385981318.

Gdzie są przechowywane Twoje dane
Większość naszych użytkowników pochodzi z UE, więc wszystkie dane są
przechowywane w centrach danych w krajach UE w celu uzyskania optymalnej
wydajności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane
•

Dane dotyczące Konta Klienta będą przechowywane dopóki nie wniesiesz
prośby o ich usunięcie. Jest to przede wszystkim wymagane, jeśli chcesz
zachować dostęp do swoich Usług.

•

Dane dotyczące zawartych transakcji Zasilenia Bilansu będziemy
przechowywać bezterminowo, jednak nie krócej niż przez okres 6 lat.
Wynika to z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i
sprzedażowych zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

Ciasteczka
Podczas przeglądania naszych stron ustawiamy plik cookie. Jeśli chcesz
logować się do menedżera okaeri (panelu klienta) są one technicznie
wymagane, aby utrzymać sesję zalogowania. W przypadku korzystania z innych
stron, np. strony głównej, możesz bezpiecznie wyłączyć ciasteczka w
ustawieniach swojej przeglądarki, nie powinno to wpłynąć na ich działanie.

Masz prawo do:
•

dostępu do swoich danych. Możesz skontaktować się z nami na
dane@okaeri.eu i poprosić o kopię swoich danych osobowych.

•

aktualizacji swoich danych. Możesz uzyskać dostęp do swojego konta i
aktualizować dowolne dane. Wszystkie twoje dane osobowe są widoczne i
edytowalne na twoim koncie.

•

usunięcia swoich danych ("prawo do bycia zapomnianym"). Możesz
skontaktować się z nami na dane@okaeri.eu i poprosić o usunięcie
danych. Po usunięciu konta nie będziemy przetwarzać twoich danych
osobowych, za wyjątkiem danych, których przechowywanie jest prawnie
wymagane.

Osoby trzecie, którym mogą być udostępniane dane
•

Nie udostępniamy nikomu twoich danych.

Dane osobowe w treściach, które tworzysz
Mamy nadzieję, że treści które umieszczasz w serwisie nie zawierają żadnych
danych osobowych. Przed wysłaniem ich do serwisu upewnij się, że
odpowiednio je zredagujesz. Będą one dostępne do przeglądania przez innych
użytkowników. Jeśli zauważymy jakieś publicznie dostępne treści zawierające
dane osobowe, usuniemy je.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa swoich danych
osobowych, które nam udostępniłeś, skontaktuj się z nami kontakt@okaeri.eu.
Przeanalizujemy to z Tobą, aby upewnić się, że Twoje dane są bezpieczne.

