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Administrator danych
Codictive Jarosław Szmigielski, z siedzibą Tytusa Chałubińskiego 6k/89, 80-807 Gdańsk,
posługujący się numerami NIP: 5833224370 i REGON: 366125382, jako podmiot
prowadzący portal NaWieki.pl, działając w charakterze administratora danych osobowych w
rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (Rozporządzenie UE 2016/679)
(„RODO”), jest zobowiązany do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników, co
obejmuje zarządzanie danymi osobowymi w bezpieczny i przejrzysty sposób.

Niniejsza polityka prywatności precyzuje jak zbierane i przetwarzane są dane osobowe w
portalu NaWieki.pl. Polityka dotyczy zarówno osób rejestrujących się w portalu, celem
stworzenia własnej strony weselnej, jak i osób potwierdzających udział w danej uroczystości,
korzystając z przycisku “Potwierdź przybycie” na personalnej stronie Pary Młodej znajdującej
się w domenie .nawieki.pl, .slub2023.pl, .slub2024.pl itp. (portal udostępnia też
spersonalizowane domeny).

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych można przesyłać pocztą elektroniczną na
adres kontakt@nawieki.pl.

Kategorie przetwarzanych danych
W ramach świadczenia usług NaWieki.pl zbierane i przetwarzane są wyłącznie dane
niezbędne do świadczenia usług portalu i zapewnienia wszelkich funkcjonalności.

W portalu istnieją dwie kategorie użytkownika:
1. Pary Młode - użytkownicy tworzący personalną stronę o własnym ślubie
2. Goście - goście pary młodej

Rodzaj i zakres zbieranych danych może się różnić w zależności od kategorii.

W przypadku użytkowników należących do kategorii “Pary Młode” zbierane i przetwarzane
są następujące kategorie dane osobowe:

● Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko, wizerunek
● Dane kontaktowe: E-mail, numer telefonu
● Dane dot. płatności za serwis, w tym numer konta i numer NIP, jeśli niezbędne jest

wystawienie faktury
● Informacje dot. przynależności religijnej - w przypadku podania danych o ślubie

kościelnym.

W przypadku użytkowników należących do kategorii “Goście” zbierane i przetwarzane są
następujące kategorie dane osobowe:

● Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko
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● Dane kontaktowe: E-mail, numer telefonu
● Wiek
● Informacje na temat diety
● Informacje dot. zdrowia: status szczepienny

Dane podawane są przez wypełnienie pól formularzy, przy czym podanie części danych jest
opcjonalne (nieobowiązkowe). Jeśli użytkownik wypełni pola nieobowiązkowe, uznaje się że
dane w nich podane zostały dostarczone za jego zgodą.
Odmowa podania pewnych informacji może spowodować niemożność korzystania ze
wszystkich lub części usług oferowanych przez NaWieki.pl.

Szczególne kategorie przetwarzanych danych
W zbiorach danych utworzonych w ramach świadczenia usługi mogą pojawić się szczególne
kategorie przetwarzanych danych:

- Informacje nt. diety
- Informacje dot. zdrowia:
- Informacje dot. przynależności religijnej :
- dane osób niepełnoletnich.

Takie informacje są zbierane wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne i wymagane
do celów wymienionych w zakładce „Cele przetwarzania danych” poniżej oraz jeżeli
użytkownik zdecyduje się przekazać je nam z własnej woli.

Informacje nt. diety
W zależności od wybranych przez Pary Młode funkcjonalności strony, w procesie
potwierdzania udziału przez Gości może pojawić się pytanie o wybór diety podczas przyjęcia
weselnego. Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby logistyki przyjęcia. Katalog diet do
wyboru (w tym diety, z których można wnioskować o przynależności religijnej) definiuje Para
Młoda, która utworzyła stronę.

Informacje dot. zdrowia
Decyzję o zbieraniu przedmiotowych danych podejmuje Para Młoda, dane dotyczą statusu
szczepienia przeciwko COVID-19. Dane zbierane są przy potwierdzaniu udziału przez gości,
dobrowolnie, za ich zgodą. Dane są wykorzystywane wyłącznie przez Parę Młodą do
obliczenia liczby zaszczepionych uczestników imprezy, w związku z ograniczeniami
wprowadzonymi na czas pandemii COVID-19.

Informacje dot. przynależności religijnej:
Para Młoda decyduje się na stworzenie swojej strony wskazuje datę i miejsce ślubu, np.
kościelnego. Para Młoda przyjmuje do wiadomości, że informacja o ślubie kościelnym
będzie publicznie dostępna na stronie internetowej a z informacji tej można wnioskować o
przynależności religijnej Panny młodej i/lub Pana młodego. Portal NaWieki.pl celowo nie
zbiera i nie przetwarza danych o przynależności religijnej innych osób.

Dane osób niepełnoletnich:
Gość potwierdzający udział w danej uroczystości ma możliwość potwierdzenia udziału
innych osób, w tym nieletnich (np. własnych dzieci). Taki użytkownik przyjmuje do



wiadomości, że podanie danych osobowych osób nieletnich odbywa się za jego zgodą, i jest
tożsame z oświadczeniem, że posiada niezbędne prawa do ujawnienia tych informacji i
zobowiązuje się nie publikować pod żadnym pozorem treści, które mogą wyrządzić
szkodę nieletnim.

Cele przetwarzania danych
Dane osobowe podane przez użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w związku z
korzystaniem z usług oferowanych przez NaWieki.pl.

W przypadku użytkowników należących do kategorii “Pary Młode” dane są zbierane i
przetwarzane w następujących celach:

- rejestracja w serwisie - udostępnienie pakietu usług NaWieki.pl, utworzenie
spersonalizowanej strony internetowej;

- otrzymywanie komunikatów związanych z funkcjami strony (potwierdzenie wysłania
mailingu, informacje o potwierdzeniu obecności przez gości itp.),

- komunikacja użytkowników z obsługą strony,
- przetworzenie płatności za wybrany pakiet usług, w tym zaksięgowanie przelewu i

wystawienie faktury;
- zarządzanie dostępem do strony.

W przypadku użytkowników należących do kategorii “Gość” dane są zbierane i przetwarzane
w następujących celach:

- potwierdzenie udziału w imprezie organizowanej przez Parę Młodą, która stworzyła
daną stronę internetową;

- otrzymanie powiadomienia systemowego w przypadku potwierdzenia bądź
odrzucenia obecności na uroczystości;

- zarządzanie listą Gości przez Parę Młodą (przy czym Para Młoda może sama
wpisywać do systemu dane Gości na własne potrzeby);

- komunikacja Pary Młodej z gośćmi, np. przez e-mail lub sms, w zależności od
dostępnych danych.

Komu udostępniamy dane
Dane użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na
wniosek administratora, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji celów, o
których mowa powyżej (przykładowo: dostawcy narzędzi teleinformatycznych, zewnętrzne
usługi księgowe czy archiwizacji dokumentów).
Podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartych z nami umów i wyłącznie zgodnie
z naszymi poleceniami.

Podstawa przetwarzania danych
Dane użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach, w których zachodzi co
najmniej jedna z wymienionych poniżej podstaw prawnych:

1. W celu zawarcia lub wykonania umowy z Parą Młodą – aby Para Młoda mogła
założyć stronę i korzystać ze wszystkich funkcjonalności danego pakietu (art. 6 ust. 1
lit. b) RODO).



2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, np. obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6
ust. 1 lit. c) RODO).

3. Użytkownik wyraził na to zgodę, w stosownych przypadkach (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

Ponadto, przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

● w trakcie realizacji procedur, o których mowa powyżej;
● podczas rozpatrywania wszelkich skarg złożonych przez Państwo lub inne osoby,

które dotyczą nas lub naszych dostawców usług; lub
● gdy zachodzi taka potrzeba, w związku z roszczeniami prawnymi, zachowaniem

zgodności z prawem, oraz w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (w tym
ujawnianie takich informacji w związku z postępowaniem lub sporem sądowym).

Czas przechowywania danych
Dane przechowujemy na czas niezbędny dla realizacji celów określonych powyżej (patrz
sekcja „cele przetwarzania”).

Dane użytkowników należących do kategorii “Goście” oraz kategorii “Pary Młode” są
usuwane w terminie do 6 miesięcy dni po terminie wygaśnięcia pakietu wykupionego przez
Parę Młodą lub na życzenie Pary Młodej.

Ponadto, po usunięciu profilu przez użytkownika NaWieki.pl administrator zastrzega sobie
prawo do przechowywania danych niezbędnych do swoich zobowiązań prawnych i / lub
umownych. Po upływie odpowiedniego okresu przedawnienia dane zostaną całkowicie i
trwale usunięte.

Czy dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Nie przekazujemy danych osobowych poza EOG.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie wykorzystujemy danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
które opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Bezpieczeństwo danych
NaWieki.pl informuje użytkowników, że wdrożono wszystkie niezbędne środki, zarówno
z technologicznego, jak i organizacyjnego punktu widzenia, w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa danych osobowych oraz uniknięcia utraty, zmiany lub
nieautoryzowanego przetwarzania.

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu:

● prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;



● prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są niedokładne lub
niekompletne;

● prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma podstaw do ich dalszego
przetwarzania;

● prawo do wycofania zgody, jeżeli była podstawą do ich przetwarzania. Zwracamy
uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

● prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Państwa kraju (w Polsce: do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Powyższe prawa nie mają zastosowania, na przykład w sytuacji, w której spełnienie żądania
ujawniłoby dane osobowe innej osoby, lub jeżeli zażądają Państwo usunięcia informacji do
zachowania której mamy prawnie uzasadniony interes  lub obowiązek prawny. Np. nie
możemy dokonać całkowitego usunięcia danych o uczestniku, który potwierdził udział w
imprezie organizowanej przez zarejestrowaną w serwisie Parę Młodą, przed terminem
imprezy, z racji na konieczność zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu Parze Młodej.

W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem na adres podany w sekcji
“Administrator danych”.

Aktualizacja polityki prywatności

Możemy okresowo dokonywać przeglądu niniejszej polityki prywatności i wprowadzać do
niej odpowiednie zmiany. Co do zasady powiadomimy aktywnych użytkowników o
aktualizacji polityki drogą mailową. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w
drodze publikacji zaktualizowanej polityki prywatności na stronie https://nawieki.pl/rodo.pdf.


