POLITYKA PRYWATNOŚCI
Załącznik 7 do Regulaminu Klubu DuoLife

Niniejsza Polityka Prywatności DuoLife S.A. została stworzona przez i na potrzeby DuoLife S.A. oraz jej oddziałów i spółek zależnych w celu
wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych przez firmę DuoLife S.A.
Definicje:
Administrator Danych Osobowych (ADO) - oznacza właściciela Serwisu internetowego DuoLife S.A. z siedzibą w Więckowicach k/Krakowa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638495, NIP: 675-148-53-20, który świadczy usługi drogą
elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika lub inne spółki powiązane osobowo, kapitałowo lub
umownie ze spółką DuoLife S.A., świadczące usługę sprzedaży Produktów DuoLife w danym kraju lub na danym terytorium.
Dane osobowe - to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwe do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych osobowych - to wykonywanie poniższych operacji: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, opracowywanie oraz udostępnianie danych.
Zgoda osoby, której dane dotyczą - oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane
dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim
związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem
których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis/Portal - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach: https://www.duolife.eu,
https://www.myduolife.eu, https://www.myduolife.com, http://www.navigator.duolife.eu, https://www.duolifeonline.pl oraz domenach związanych
z produktami DuoLife.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
Użytkownik - Klubowicz, Kandydat, osoba ubiegająca się o status Klubowicza, Klient preferowany, Klient, w tym w szczególności osoba fizyczna,
która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca jako konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a także
każdy inny podmiot korzystający z Serwisu.
Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
1. Przetwarzanie danych osobowych.
1.1. DuoLife S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których DuoLife S.A.
prowadzi działalność. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wobec danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.2. Poprzez prywatność Użytkowników rozumiemy wszelkie działania, które mają na celu zapewnić Użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa
w myśl rozporządzenia RODO, o którym mowa powyżej.
1.3. Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób Państwa dane są wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych usług i produktów
można znaleźć w Regulaminie Klubu DuoLife oraz Regulaminie Zakupów, które stanowią uzupełnienie niniejszej Polityki Prywatności.
1.4. Informacje zbierane o Użytkowniku przetwarzane są za pośrednictwem witryn internetowych: https://www.duolife.eu, https://www.
myduolife.com, https://www. duolifeonline.pl oraz innych form przekazu wykorzystujących drogą elektroniczną należących do Administratora
2. Administrowanie Danymi.
2.1. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości informacji. Dane zbierane są przez
Administratora Danych w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, a zakres danych ograniczany jest do danych niezbędnych
do osiągnięcia tego celu. Administrator na żądanie użytkownika zapewnia możliwość uaktualniania danych, a wszelkie nieaktualne, bądź
nieprzydatne dane są przez niego usuwane. Administrator dokłada niezbędnych starań do zapewnienia, jak największego bezpieczeństwa
i ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych, aktualizowania ich oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych zebranych z naruszeniem przepisów bądź
w przypadku ich nieprzydatności do realizacji celów świadczenia usług przez Administratora.
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3. Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych.
3.1. W zależności od rodzaju Państwa relacji z firmą DuoLife S.A. oraz stopnia korzystania z określonych funkcjonalności Serwisów, o których
mowa w regulaminie Klubu DuoLife, Dane Osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane na wiele sposobów, w tym między innymi poprzez:
a) zbieranie danych o Użytkowniku z wykorzystaniem „ciasteczek Cookies” (załącznik 6)
b) dane osobowe podawane przez Państwa na naszych stronach internetowych poprzez wykorzystywanie „ciasteczek” (Cookies);
c) zamówienia na usługi i produkty składane online w sklepie internetowym https://myduolife.com/shop.html;
d) wysłane do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy;
e) komunikacja poprzez e-mail, telefon, chat i inne, oraz dostarczanie danych osobowych przez partnerów DuoLife S.A.
3.2. Ze względów bezpieczeństwa DuoLife nigdy nie kontaktuje się z Państwem w celu uzyskania informacji, takich jak numer karty kredytowej,
numer konta bankowego, hasło lub PIN. Jeśli zdarzy się Państwu otrzymać wiadomości e-mail, w której wymagane są takie informacje, prosimy
niezwłocznie powiadomić DuoLife o fakcie otrzymania takiej wiadomości. Administrator serwisu nie gromadzi danych kojarzonych z konkretnymi
danymi osób przeglądających strony internetowe z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z serwisu istnieje konieczność rejestracji
i logowania. Podanie wszelkich danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie ma możliwości korzystania z serwisów
w zakresie określonych funkcjonalności serwisu, które tego wymagają. Dane osobowe zbierane są przez Administratora Danych i przetwarzane
z wykorzystaniem wszystkich Serwisów w zakresie niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy Administratorem, a osobą fizyczną lub podmiotem
prowadzącym działalność gospodarczą, której dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych.
3.3. Użytkownik Serwisu będący Klubowiczem DuoLife może przy rejestracji, a także w trakcie trwania umowy członkowskiej, oprócz
podstawowych danych osobowych, udostępnić dowolną fotografię, która zostanie przypisana do jego profilu Klubowicza. Zamieszczając
fotografię, w szczególności stanowiącą jego wizerunek, wyraża zgodę na przetwarzanie fotografii dla celów niezbędnych do realizacji usługi.
3.4. Na potrzeby świadczonych przez Administratora jakości usług przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w celu:
a) marketingu usług lub produktów własnych,
b) organizowania akcji marketingowych oraz konferencji,
c) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń,
d) analizy jakości usług świadczonych przez Administratora,
e) dostosowywania kategorii ofert i poszczególnych ofert na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie.
3.5. Administrator wskazuje, iż w celu określonym w pkt. 3.4. powyżej, posługuje się zautomatyzowanymi narzędziami, które przetwarzają dane Użytkowników
do zwiększania efektywności działań marketingowych, takich jak przewidywanie zachowań i preferencji potencjalnych klientów (profilowanie).
4. Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych.
4.1. Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu
bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, takich jak:
a) przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingowych i powiadomień przez Administratora oraz podmioty powiązane,
b) przesyłania informacji handlowych, marketingowych i powiadomień za pomocą bramki SMS, e-maila przez Administratora oraz podmioty powiązane.
4.2. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu prawnego do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania
zgody przez osobę w każdym momencie.
5. Przekazywanie Danych Osobowych Stronom Trzecim.
5.1. W celu realizacji usługi oraz w zakresie niezbędnym do wykonania umowy Administrator Danych ma prawo udostępnić dane osobowe
Użytkownika podmiotom trzecim (odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) tylko pod warunkiem, że strona ta:
a) dostarczyła odpowiednie zapewnienie w kwestii ochrony Danych Osobowych zgodne z wymaganiami niniejszej polityki Prywatności, lub;
b) podpisała z DuoLife umowę o przekazaniu Danych Osobowych zgodną z Dyrektywą o Ochronie Danych Osobowych, lub;
c) posiada siedzibę w Unii Europejskiej lub innym kraju zobowiązanym do dostarczenia odpowiednich zabezpieczeń dla Danych Osobowych,
zgodnych z założeniami Dyrektywy o Ochronie Danych Osobowych ; lub
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d) posiada certyfikat programu „Safe Harbour”. Uzyskanie certyfikatu programu „Safe Harbour” przez uczestniczące w nim podmioty zapewnia,
że gwarantują one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w Dyrektywie o Ochronie Danych Osobowych.
5.2. DuoLife może przekazywać Dane Osobowe innym członkom grupy DuoLife, w tym także podmiotom zlokalizowanym poza granicami Unii
Europejskiej, w tym także w Stanach Zjednoczonych, oraz pozostałym firmom, z którymi DuoLife ściśle współpracuje w zakresie prawidłowej
realizacji usługi, w tym:
a) firmom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne,
b) podwykonawcom wspierających nas w wykonaniu usług telekomunikacyjnych,
c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
d) podmiotom prowadzącym działalność księgową i finansową oraz prawną ,
e) podmiotom świadczącym nam usługi dotyczące programu samochodowego.
6. Przekazywanie Danych Osobowych innym Klubowiczom należącym do tej samej Struktury
6.1. Dane osobowe Użytkowników w rozumieniu definicji zawartych w Regulaminie Klubu DuoLife należących do Klubu DuoLife są przetwarzane
w celu wykonania umowy członkowskiej Klubu DuoLife. Dane osobowe udostępniane są innym Klubowiczom należącym do tej samej struktury
co Użytkownik, którego dane dotyczą. Dane te obejmują:
Informacje podstawowe:
a) numer ID,
b) login (nazwę wyświetlaną),
c) miejscowość,
d) kraj,
e) imię, nazwisko, numer ID oraz adres e-mail osoby rekomendującej,
f) imię, nazwisko, numer ID oraz adres e-mail sponsora,
g) datę rejestracji,
h) udostępnioną przez Klubowicza fotografię przypisaną do jego profilu.
Informacje kontaktowe:
a) numer telefonu,
b) adres e-mail.
6.2. W przypadku Użytkowników będących osobami rekomendującymi oraz sponsorami, oprócz danych podanych powyżej, innym Użytkownikom
będącym w tej samej strukturze ujawnione zostaną następujące dane:
a) najwyższa pozycja w strukturze oraz aktualna;
b) obecna pozycja,
c) ID;
d) login;
e) imię, nazwisko, numer ID oraz adres e-mail osoby sponsorującej;
f) imię, nazwisko, numer ID oraz adres e-mail osoby rekomendującej;
g) link partnerski,
h) data aktywacji,
i) status opłaty za Asystenta Biznesowego.
6.3. W ramach jednej struktury ujawniane są również następujące dane dotyczące złożonych zamówień tzw. „Zamówienie mojej struktury”, tj.:
a) kod zamówienia,
b) data złożenia,
c) data wygaśnięcia,
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d) dane nabywcy,
e) ilość zgromadzonych punktów za zamówienie,
f) status zamówienia.
7. Prawo Dostępu do swoich Danych Osobowych
7.1. Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie bądź po przyjęciu żądania o usunięcie danych
osobowych wyłącznie przez okres niezbędny do:
a) obsługi reklamacji i zwrotów,
b) zabezpieczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na rzecz Administratora,
c) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (m.in. na potrzeby audytu, obowiązków podatkowych).
7.2. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i podmioty powiązane mają następujące prawa:
a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, w szczególności potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji
dotyczących tego przetwarzania,
b) prawo do poprawy, uaktualnienia oraz żądania usunięcia danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
I. - w przypadku kwestionowania prawdziwości danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
II. - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, gdy osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian
ich ograniczenia,
III. - w przypadku, kiedy nie są one już potrzebne do celów przetwarzania, ale do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
IV. - w przypadku wniesienia sprzeciwu do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dotyczą.
d) prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi tj. prawo do
przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilu profilowania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
lub przy przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego,
f) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
g) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
7.3. W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, z wyłączeniem prawa wskazanego w pkt. prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem
e-mailowym: rodo@duolife.eu, lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora.
7.4. Odpowiedź na zapytanie bądź żądanie Użytkownika zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres e-mailowy Użytkownika, z którego
wysłane zostało zapytanie/ żądanie, chyba że Użytkownik zażąda innej formy odpowiedzi, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania
przez Administratora zapytania/żądania. W razie skomplikowanego charakteru żądania lub ich liczby termin ten Administrator może przedłużyć
o kolejne dwa miesiące, o czym informuje Użytkownika w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
7.5. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny
charakter, Administrator może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
albo
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
7.6. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie,
o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
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8. Wykorzystanie „ciasteczek” (Cookies)
8.1. Serwisy internetowe Sprzedawcy korzystają z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, działają zgodnie z ustaleniami prawnymi obowiązującymi w kraju Sprzedawcy.
8.2. Zasady określające cel przetwarzania danych oraz jakie dane gromadzą pliki Cookies, zostały określone w odrębnym dokumencie dalej (załącznik
„Polityka plików Cookies”). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy skorzystać ze strony: http://www. allaboutcookies.org/
9. Zmiany w Polityce Prywatności
9.1. Sprzedawca może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności bez konieczności informowania Państwa
o tym fakcie. Wszystkie nowe wprowadzone zmiany będą obowiązywać w momencie upublicznienia ich na stronach DuoLife.

Data ostatniej aktualizacji: 2.03.2020 r.
Aby każdy dzień był wyjątkowy...
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