Regulamin Alertu LSW IP BLOGA
1. Witryna http://lswipblog.pl/pl/ umożliwia zapisanie się i otrzymywanie drogą elektroniczną
bezpłatnego alertu IP Bloga wysyłanego przez Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k., ul. Szara 10, 00420 Warszawa („LSW”/”Administrator”);
2. Zapis do alertu IP Bloga wymaga podania adresu email. Adres e-mail będzie służył jedynie wysyłaniu do
Państwa informacji przesyłanych w ramach alertu IP Bloga;
3. Po zapisaniu się do alertu IP Bloga otrzymają Państwo informacje o nowych artykułach i ogłoszeniach
zamieszczanych na blogu prowadzonym przez LSW pod adresem http://lswipblog.pl/pl/;
4. Alerty IP Bloga będą wysyłane zgodnie z częstotliwością wynikającą z terminarza publikacji na IP Blog,
nie częściej jednak niż dwa razy w tygodniu;
5. Mogą Państwo każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego alertu IP Bloga poprzez kliknięcie
stosownego linka znajdującego się na końcu każdej wiadomości alertu IP Bloga;
6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą
w Warszawie, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, tel. 22 646 41 10, e-mail lsw@lsw.com.pl dalej:
„Administrator”);
7. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym, przy
adresie e-mail może znajdować się również informacja o imieniu i nazwisku oraz pracodawcy);
8. Państwa dane osobowe (e-mail) będą przetwarzane w celu wysyłania alertu IP Bloga po zapisaniu się
poprzez formularz wskazany w Witrynie;
9. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. wykonanie przez Administratora umowy
dostarczania zamówionego przez Państwa alertu IP Bloga;
10. Państwa dane mogą być udostępnione podwykonawcy Administratora oferującemu system
informatyczny do wysyłki newsletterów;
11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania żądania zakończenia subskrypcji
alertu IP Bloga. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez
Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia alertu IP Bloga;
12. Przysługuje Państwu prawo żądania:
•
•
•
•

dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania;
przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych;
złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem;

13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych, a także pytania i reklamacje
związane z Alertem IP Bloga prosimy kierować na adres lsw@lsw.com.pl. LSW podejmie starań w celu
odpowiedzi na Państwa email w ciągu 3 dni roboczych.
14. Podanie nam Państwa adresu e-mail jest konieczne dla wykonania przez nas umowy o dostarczanie
alertu IP Bloga (świadczenie dla Państwa usługi drogą elektroniczną), a konsekwencją niepodania w/w
danych jest niemożność wykonania przez nas tej usługi dla Państwa.

