Polityka prywatności
Informacje ogólne
Niniejsza polityka prywatności w serwisie www.temida.io została przygotowana przez firmę Lantrans Sp. z o o.
Powstała, ponieważ ochrona danych osobowych użytkowników naszego serwisu ma dla nas kluczowe
znaczenie. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i
wykorzystywania Państwa danych.
Serwis internetowy https://temida.io jest prowadzony przez firmę Lantrans Sp z o o, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000763891
NIP:9442262457
Administratorem danych osobowych zebranych w serwisie internetowym https://temida.io jest firma Lantrans Sp
z o o, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Twarda 18. Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych
można kontaktować się pod adresem support@temida.io
Za pomocą niniejszego serwisu internetowego zbierane są dane teleadresowe firm oraz dane osobowe.
Administrator zapewnia wszelkie niezbędne działania, dzięki którym przechowywane dane są bezpieczne.
Celem zbierania Państwa danych osobowych jest pozyskanie nowych Klientów systemu Temida dedykowanego
firmom.
W serwisie przetwarzane są wyłącznie te dane, które podaliście Państwo w sposób dobrowolny, podczas
wypełniania znajdujących się na stronie formularzy.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 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).
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zgromadzone, ale
nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom firma Lantrans Sp z o o nie sprzedaje, nie rozpowszechnia i
nie wypożycza Państwa danych osobowych osobom trzecim.
Możecie Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych
poprzez przesłanie swojej rezygnacji na adres support@temida.io (e-mail).
Zachęcamy do kontaktu na adres support@temida.io również w przypadku pytań, uwag lub wątpliwości co do
postępowania z danymi osobowymi gromadzonymi w naszym serwisie.
Polityka cookies
Pliki cookies to niewielkie pliki, które mogą być przechowywane na Państwa urządzeniu podczas wizyt w różnych
serwisach internetowych. Zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na
urządzeniu oraz unikalny numer.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:

●
●

dopasowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz możliwości logowania do serwisu;
poprawnego działania witryny i możliwości korzystania z wszystkich jej funkcji.

Jeżeli nie chcecie Państwo, aby pliki cookies były przechowywane na Waszym urządzeniu, możecie w każdej
chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby nie pozwalała ona wybranym lub wszystkim witrynom na
ich przechowywanie.
Macie Państwo również możliwość usunięcia przechowywanych już na swoim urządzeniu plików cookies. Jest to
możliwe za pośrednictwem używanej przez Państwa przeglądarki – taka opcja może znajdować się w menu w
zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”.

RODO
Nasz serwis internetowy przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 (tzw. RODO).

Czym jest RODO?
RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, stosowane jest od 25 maja 2018 na
terenie całej Unii Europejskiej. Zawiera wszystkie niezbędne przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy związane ze swobodnym przepływem danych
osobowych. Obowiązek stosowania się do tych przepisów mają wszystkie firmy, które gromadzą i przetwarzają
dane dotyczące osób fizycznych.
Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolna i udzielana w konkretnym
celu – w przypadku serwisu https://temida.io jest to korzystanie z zawartości witryny oraz oferowanych usług.
Naszym celem jest odpowiednie zabezpieczenie Państwa danych osobowych i udostępnianie Państwu informacji
na temat ich gromadzenia oraz przetwarzania.
Wszelkie niezbędne informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności.

Jak dbamy o Państwa bezpieczeństwo?
Aby zapewnić Państwu pełne bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, stosujemy
niezbędne zabezpieczenia. Wszystkim użytkownikom naszego serwisu zapewniamy:

●
●
●
●

szyfrowanie połączenia oraz danych osobowych za pomocą protokołu HTTPS;
błyskawiczny dostęp do przetwarzanych danych osobowych oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu co do
ich przechowywania;
poufność, integralność, dostępność oraz wysoką jakość – zarówno systemów, jak i usług przetwarzania;
dbałość o skuteczność środków technicznych oraz organizacyjnych, jakie stosujemy do zapewnienia
pełnego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

O bezpieczeństwo danych dba Inspektor Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
zapraszamy do kontaktu na adres support@temida.io

