Zasady korzystania z FANPAGE firmy CUF sp. z o.o.
Firma CUF sp. z o.o. działa na rynku od 2002 r. Jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A., której
poszczególne spółki zajmują się obsługą finansową polskiej emigracji. Stworzyliśmy stronę CUF zwrot podatku w
serwisie Facebook.com w celu możliwie szybkiej komunikacji z klientami, bądź osobami, które chciałyby nawiązać z
nami współpracę. By zasady korzystania z tego profilu były zgodne z normami naszej firmy, prosimy, aby użytkownicy
stosowali się do poniższych informacji.
Korzystanie z FANPAGE jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu oraz zasad RODO.
REGULAMIN
1.
Treści, które są publikowane na FANPAGE, który ma charakter publiczny, będą widoczne oraz dostępne dla innych
użytkowników. W związku z tym, zakazuje się zamieszczania treści zawierających Twoje dane osobowe bądź dane
innych osób (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, informacje Finansowe, numer konta, numer PESEL
bądź serię i numer dowodu osobistego).
2.
Na FANPAGE CUF sp. z o.o. zabrania się publikować treści naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, w
tym Prawa własności intelektualnej i Prawa autorskiego. Wszystkie treści, które publikujesz powinny być Twoją
własnością bądź powinny funkcjonować w domenie publicznej lub też powinieneś zostać upoważniony przez
uprawnione osoby do ich wykorzystania. Jeśli zdecydujesz się umieścić w komentarzu bądź w wiadomości prywatnej
obrazy, zdjęcia czy materiały filmowe przedstawiające inne osoby, musisz mieć na to ich zgodę.
3.
Zabrania się publikowania treści o charakterze wulgarnym, rasistowskim, pornograficznym w jakikolwiek sposób
nakłaniających do przemocy i nienawiści, naruszającym w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, w tym – prawa
własności intelektualnej osób trzecich oraz jakichkolwiek innych materiałów sprzecznych z prawem.
4.
Zamieszczane wpisy i komentarze nie mogą dyskryminować oraz obrażać innych użytkowników ze względu na ich rasę,
pochodzenie, poglądy, wyznanie, płeć, wiek lub orientację seksualną.
5.
Niedozwolone jest publikowanie opinii wprowadzających innych użytkowników w błąd, podszywanie się pod inne
osoby bądź firmy. Zakazane jest publikowanie treści, które są fałszywe i mylące.
6.
Niedozwolone jest korzystanie z FANPAGE w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie
złośliwego oprogramowania.
7.
Niedozwolone jest w treści wpisów widocznych dla użytkowników FANPAGE podawanie danych osobowych
pracowników Administratora (imię i nazwisko, prywatne dane kontaktowe oraz prywatne strony pracowników w
mediach społecznościowych).
8.
Administrator będzie usuwał wpisy łamiące powyższe punkty Regulaminu lub inne, do których będzie miał zastrzeżenia
(reklamy, treści niezwiązane z tematyką zwrotu podatku oraz inne zakwalifikowane przez Administratora jako spam).
9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą zasady przedstawione w regulaminie
serwisu Facebook.com lub dodatkowych w regulaminach publikowanych w aplikacjach stworzonych przez
Facebook.com na inne nośniki niż komputer.
Zasady, jakie stosujemy, gdy powierzasz nam swoje dane osobowe (RODO)
1.
Spółka CUF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 25/2-3 jest Administratorem Twoich danych wyłącznie
na potrzeby odpowiedzi na Twoje pytania, komentowania wpisów oraz komunikacji z Tobą w ramach prowadzonej przez nią
działalności na portalu oraz udostępnianych treści.

2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@cuf.com.pl lub pisząc na wskazany powyżej adres pocztowy.
3.
Spółka CUF Sp. z o.o. nie jest administratorem danych bezpośrednio związanych z założeniem przez Ciebie profilu oraz informacji
o aktywności wynikającej z użytkowania serwisu Facebook.
4.
Administrator nie archiwizuje danych osobowych oraz Twojej aktywności na fanpage’u poza serwisem Facebook.
5.
Twoje dane przetwarzane są w celu:
• prowadzenia fanpage pod nazwą CUF.pl na portalu Facebook, informowania za jego pomocą o swojej aktywności,
promowaniu swojej marki, produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej ze Spółką oraz w celu
komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Serwisu (np. komentarze, chat i wiadomości) na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie usługami CUF Sp. z o.o. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
6.
Okres przechowywania danych:
• dane zgormadzone w wiadomościach prywatnych - przez czas niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania
lub do momentu zakończenia współpracy;
• dane zawarte w komentarzach – będą dostępne do czasu usunięcia ich przez autora;
• dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger – podlegają
retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook.
7.
Twoje dane mogą zostać udostępnione:
• podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpagea;
• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych
określonych przez Facebook.
8.
Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem
ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Twoje dane
poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy
Shield w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, który gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych.
9.
Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
10.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ochrony danych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage
lub pozostawiania komentarzy.

