Polityka prywatności strony internetowej Oktawave i
konta Użytkownika
1.

DEFINICJE

Chmura

Konto Użytkownika

Polityka Prywatności

Strona Internetowa

Umowa

Usługi
Usługodawca

Użytkownik

zorganizowany system teleinformatyczny składający się w
szczególności ze sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz
łączy telekomunikacyjnych służący świadczeniu usług przez
Usługodawcę;
usługa świadczona drogą elektroniczną Użytkownikowi
polegająca na zarządzaniu dostępem do Chmury i korzystaniem z
usług Chmury;
polityka prywatności Strony Internetowej i Konta Użytkownika
stanowiąca integralną część Regulaminu Strony Internetowej
Oktawave i Konta Użytkownika, określająca zasady prywatności i
przetwarzania danych osobowych w kontekście Strony
Internetowej i Konta Użytkownika; aktualna wersja Polityki
Prywatności jest stale dostępna na stronie
http://www.oktawave.com/pl/regulamin.html;
usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na
zapewnieniu Użytkownikowi dostępu i możliwości korzystania z
treści zawartych na stronie www. oktawave.com i jej
podstronach;
umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na
świadczenie Usług Użytkownikowi na zasadach określonych w
Regulaminie Strony Internetowej Oktawave i Konta Użytkownika;
usługa Strony Internetowej i Konta Użytkownika;
podmiot świadczący Usługi na podstawie Umowy to jest spółka
Oktawave Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Domaniewskiej 44a; 02-672 Warszawa zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426334,
wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000 zł, NIP 5213633306;
REGON 146197794;
osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do
czynność prawnych, lub osoba prawna bądź jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz
której są świadczone Usługi.

2.

INFORMACJE OGÓLNE

2.1

Dostęp do Usług i korzystanie z nich może się wiązać z gromadzeniem i
przetwarzaniem przez Usługodawcę informacji o Użytkowniku. Część informacji ma
charakter danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, cześć zbieranych i przetwarzanych informacji jest
anonimowa, gdyż Usługodawca nie jest w stanie na ich podstawie zidentyfikować
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Użytkownika. Usługodawca może również przetwarzać zbiorcze informacje o
Użytkownikach i świadczonych im Usługach.

3.

DANE OSOBOWE

3.1

W celu świadczenia Strony Internetowej Usługodawca przetwarza informacje o
charakterze technicznym zawarte w logach serwerów (jak dane o urządzeniu, za
którego pomocą następuje dostęp do Usług lub adresie IP). Dodatkowo Usługodawca
może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia
Użytkownika za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi.

3.2

Korzystanie z Usługi Konta Użytkownika wymaga rejestracji i podania danych
identyfikujących Użytkownika, w tym danych osobowych.

3.3

Użytkownik Konta Użytkownika niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w celu
wykonania Umowy o Konto Użytkownika Usługodawca zbiera i przetwarza dane
osobowe Użytkownika, w zakresie: (i) zawartym w formularzu rejestracyjnym lub
(ii) na koncie Użytkownika. Usługodawca jest administratorem tych danych
osobowych. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne
do zawarcia i wykonania Umowy o Konto Użytkownika. Użytkownik ma prawo
dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

3.4

W przypadku, gdy w imieniu Użytkownika czynności związane z Usługą wykonują
inne osoby fizyczne (np. osoba wskazana przez Użytkownika do kontaktu z
Usługodawcą lub osoba reprezentująca Użytkownika), Usługodawca jest również
administratorem danych osobowych tych osób fizycznych i przetwarza je w związku
ze świadczeniem Usług Użytkownikowi. Te osoby fizyczne, których dane osobowe
są przetwarzane przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług
Użytkownikowi, mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
Usługodawca niniejszym informuje, że wszelkie dane takich osób fizycznych
Usługodawca uzyskał od Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do (i) uzyskania
zgody tych osób fizycznych na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Usługodawcę, a także (ii) poinformowania ich o przysługującym im prawie dostępu
do swoich danych i ich poprawiania, oraz, (iii) na żądanie Usługodawcy,
przedstawienia dowodu spełnienia tych zobowiązań.

3.5

Usługodawca może przetwarzać dodatkowe informacje o Użytkowniku, w
szczególności informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Usług i
Chmury. Informacje te są zbierane za pośrednictwem różnych technologii, w tym
plików cookie i web beacon. Informacje te mogą mieć charakter danych osobowych
to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu
Użytkownikowi. Usługodawca przetwarza je w celu ułatwienia Użytkownikowi
dostępu do Usług i korzystania z nich, a także dostępu i korzystania z Chmury, oraz
badania preferencji i zachowań Użytkownika, aby dostarczyć spersonalizowane
Usługi, oraz w celu polepszenia oferowanych Usług, a ponadto w celach
statystycznych. Przyjmuje się, że Użytkownik, który zaakceptował Regulamin i
korzysta z Usług, oraz nie wyłączył plików cookie zgodnie z punktem 6.1. poniżej
wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w sposób opisany w niniejszym
punkcie.
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3.6

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania
poprzez ich samodzielną weryfikację za pomocą Konta Użytkownika. Dodatkowo
Użytkownik oraz inne osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w
związku ze świadczeniem Usług Użytkownikowi, mogą skorzystać ze swojego prawa
dostępu do danych i ich poprawiania pod adresem email customer@oktawave.com.

4.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

4.1

Usługodawca wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa właściwego, środki
zabezpieczające informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług.

4.2

W szczególności, za pomocą szyfrowania Usługodawca zapewnia zabezpieczenie
integralności i poufności danych osobowych przekazywanych poprzez Internet, w
tym danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika.

5.

PODMIOTY, KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W PRZETWARZANIU DANYCH
UŻYTKOWNIKA

5.1

W związku ze świadczeniem Usług dane osobowe Użytkownika lub podane przez
Użytkownika dane osobowe innych osób fizycznych mogą być powierzone
podwykonawcom Usługodawcy lub udostępnione podmiotom współpracującym z
Usługodawcą, których lista znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy pod
adresem http://www.oktawave.com/pl/podmioty_przetwarzajace_dane.html.

5.2

Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp za pośrednictwem Chmury do
aktualnej informacji o podmiotach, które biorą udział w przetwarzaniu ich danych
osobowych.

6.

PLIKI COOKIE I OPROGRAMOWANIE NIEBĘDĄCE SKŁADNIKIEM
USŁUGI

6.1

Dostęp do Usług i korzystanie z nich może się wiązać umieszczeniem i
przechowywaniem w urządzeniach Użytkownika plików tekstowych (tzw. ciasteczek
- cookie), których celem jest ułatwienie Użytkownikowi dostępu do Usług i
korzystania z nich, a także badanie preferencji i zachowań Użytkownika, aby
dostarczyć spersonalizowane Usługi, oraz polepszenie oferowanych Usług, a
ponadto w celach statystycznych. Przyjmuje się, że Użytkownik wyraził zgodę na
umieszczenie i przechowywanie plików cookie, o ile nie wyłączył ich w sposób
opisany w zdaniu następnym.
Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i
przechowywanie plików cookie z poziomu używanej przez siebie przeglądarki
internetowej. Sposób wyłączenia plików cookie zależy od stosowanej przez
Użytkownika przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji,
o tym jak wyłączyć pliki cookie należy zapoznać się z menu Pomoc swojej
przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować, że Usługi nie będą
działały poprawnie.

6.2

Dostęp do Usług i korzystanie z nich nie wiąże się z instalacją jakiegokolwiek
oprogramowania niebędącego składnikiem treści Usług.
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