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  Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony 
danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE określane  jako RODO.
 Administratorem Państwa danych jest High Life Paulina Wójcik ul. Mickiewicza 60 
32-800 Brzesko NIP 869-185-39-03 REGON 123063488. Podane przez Państwa dane 
osobowe tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, PESLE, telefon, e-mail, adres, KRS, 
numer konta bankowego, logo będą przetwarzane w celu:

- wykonanie umowy kupna-sprzedaży wystawienie faktury do produktów i usług    
oferowanych przez High Life na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie   
jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy.
- marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie   
uzasadnionego interesu High Life przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 
niezbędny do realizacji zamówienia, a także po jej zakończeniu do celów statystycznych oraz 
prawnych (np. wykrywanie nadużyć, prawa i przepisy podatkowe) lub do momentu wniesienia  
przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

- finansowo księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) RODO - przetwarzanie    
jest niezbędne do wykonania przepisów prawa  m.in. podatkowych w tym art. 74    
Ustawy o Rachunkowości, do czasu określonego właściwymi przepisami prawa podatkowego.

- do obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń  na podstawie art. 6 ust. 1 lit.   
f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu High Life do czasu wygaśnięcia okresu    
roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym

- prowadzenie procesów reklamacyjnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO-   
prawnie uzasadnionego interesu High Life w związku z celami o których mowa powyżej   
odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w     
wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umowy np. podwykonawcy, dostawcy 
IT, księgowych, prawnych, doręczenia paczki (firma kurierska) lub realizacji płatności on-line 
(bank). 

- Cookies - Nasz strona posługuje się  tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są     
zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o 
aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w 
każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, 
choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może 
wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze strony. 

RODO
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- W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych wykorzystywany jest m.in. bezpieczny protokół 
szyfrowania komunikacji (SSL).

Administratorem serwera jest CS Goup Polska S.A z siedzibą w Warszawie 03-303 przy 
ulicy Jagielońskiej 69, NIP 701-004-60-65 REGON 140756502
 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszej firmy 
zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron 
internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień 
ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. 
Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, czynisz to na własną odpowiedzialność. 
Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, 
zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach 
marketingowych czy udostępniania Państwa danych) posiadają Państwo prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować 
z biurem High Life lub wysyłając maila na adres biuro@hl-d.pl. Mają Państwo prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcielibyśmy podkreślić, iż dokonamy wszelkich starań aby zapewnić odpowiednie środki 
ochrony Państwa danych osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami .


