Cześć.
Zapewniam Cię, że Twoje dane wykorzystam jedynie do komunikacji z Tobą. Podajesz je
dobrowolnie, ponieważ bez nich kontakt ze mną nie będzie możliwy. Nie będziesz mógł także
korzystać z moich serwisów.
Podając te dane, zapisując się na newsletter, kupując produkty lub usługi świadczone przeze
mnie, wyrażasz zgodę na niniejszą umowę dotyczącą polityki prywatności i przetwarzanie
Twoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych osobowych jest:
AVA/Ewa Widulińska
Ul. Czarnoleska 6/4, 26 – 600 Radom
NIP: 7960037046
REGON: 670041394

W jakim celu pozyskuję dane:
- W celu zawarcia umowy na produkty i usługi dostarczane przez AVA/Ewa Widulińska i
podmioty z nią współpracujące.
- W celu informowania Cię o moich szkoleniach, webinariach, warsztatach, konferencjach lub
innych wydarzeniach.
- W celu informowania Cię o moich ofertach marketingowych i promocyjnych.

Gdzie przechowuję dane:
- Twoje dane przechowuję na serwerach Home.pl SA ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin i UAB
Mailer Lite, J. Basanaviciaus 15, LT – 03108 Vilnius, Lithuania. Infrastruktura bazy danych
zarządzana przez obydwie firmy jest zgodna z międzynarodową polityką bezpieczeństwa danych
opartą na regulacjach Unii Europejskiej i umowach z podmiotami z USA.

Jakie Twoje dane przetwarzam:
- Twoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

- Dane niezbędne do wystawiania rachunków lub faktur VAT.
- Historie Twoich zakupów.
Kto ma dostęp do danych:
- Dostęp do Twoich danych mam jedynie ja i upoważnieni przeze mnie pracownicy moich
firm (AVA/ Ewa Widulińska i Future Life Inc. EIN 20-4009011 Chicago, USA).
- Nigdy nie przekażę Twoich danych, nie sprzedam ich ani nie wymienię się nimi w celach
marketingowych z podmiotami nie powiązanymi z moimi firmami. Dane mogą być przekazane
jedynie podmiotom zewnętrznym, świadczącym dla mnie usługi np. realizującym płatności lub
usługi wysyłkowe, np.: Paypal, Dotpay, Fedex, UPS.

Jak długo przechowuję Twoje dane:
- Tak długo jak mi na to pozwolisz. W każdej chwili masz możliwość wglądu w swoje dane
możesz je modyfikować albo usunąć.
- Również w każdej chwili masz możliwość usunięcia plików cookie z Twojej przeglądarki.

Uaktualnienia – informacje o zmianach:
- Wszelkie uaktualnienia i informacje o zmianach natychmiast zamieszczę na stronie i
niezwłocznie poinformuję Cię o tym fakcie.

W sprawach nieuregulowanych powyższa polityką prywatności, po prostu napisz email.

