Polityki Prywatnosci
Polityka Prywatnosci – rozumie sie przez to niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatnosci obowiazujaca w firmie Jacek
Babicz eProjekt.pl, z siedziba w Bielsku-Białej, przy ul. Sarni Stok 83/55, 43-300 Bielsko-Biała.
RODO – Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).
Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, ktorej dane
dotycza”); mozliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, ktora mozna bezposrednio lub posrednio
zidentyfikowac, w szczegolnosci na podstawie identyfikatora takiego jak imie i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden badz kilka szczegolnych czynnikow okreslajacych fizyczna, fizjologiczna,
genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tozsamosc osoby fizycznej.
Administrator Danych Osobowych (ADO) - Jacek Babicz eProjekt.pl, z siedziba w Bielsku-Białej, przy ul. Sarni Stok
83/55, 43-300 Bielsko-Biała, posiadajacej nr NIP: 547-134-17-66 oraz nr REGON: 361320630.
Przetwarzanie – operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych
w sposob zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub łaczenie, ograniczanie, usuwanie
lub niszczenie.
Uzytkownik - kazda osoba fizyczna odwiedzajaca Serwis lub korzystajaca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalnosci
opisanych w Polityce.
Niniejszy dokument słuzy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich
informacji o uzytkownikach serwisu. Zapewniamy, ze wszelkie informacje dotyczace Uzytkownikow
korzystajacych z naszego serwisu sa przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
Dane osobowe wszystkich Uzytkownikow korzystajacych z naszego serwisu, w tym dane o adresie IP oraz inne
informacje zbierane przez pliki cookies sa przetwarzane w nastepujacych celach: 1) Celem podjecia działan na zadanie
osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane na podstawie 6 ust.
1 lit. b) ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych, w przypadku gdy takie działania zostana przez Pana/Pania podjete
za posrednictwem formularza kontaktowego udostepnionego na stronie internetowej,
2) W razie wszelkiego innego przetwarzania danych osobowych, celem udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na pytanie
przesłane za posrednictwem formularza kontaktowego udostepnionego na stronie internetowej ADO, Pana/Pani dane
osobowe beda przetwarzane jezeli wyrazi Pan/Pani zgode na takie przetwarzanie, podstawa prawna takiego
przetwarzania danych osobowych bedzie wowczas art. 6 ust. 1 lit. a) ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych.
Prawo do wycofania zgody
W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych obydwa sie na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani
w dowolnym momencie prawo jej wycofania. W celu cofniecia zgody wystarczy, wysłac wiadomosc mailowa na adres
info@eprojekt.pl. Jednoczesnie pragniemy wskazac, ze cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodnosc z prawem
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
Wymog podania danych osobowych
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakze w niektorych przypadkach jest to konieczne, abysmy
mogli spełnic Pana/Pani oczekiwania w zakresie skorzystania z naszego formularza kontaktowego udostepnionego na
naszej stronie internetowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, ze nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest ADO oraz upowaznieni przez niego do przetwarzania danych osobowych
przedstawiciele ADO, w tym w szczegolnosci podmiot swiadczacy usługe hostingu poczty e-mail ADO tj H88 S.A. z
siedziba w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168.
Przekazywanie danych osobowych do panstw trzecich
Uprzejmie informujemy, ze Pana/Pani dane osobowe nie sa przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych jest zalezny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:
w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych

przez ADO, tj. marketingu bezposredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych
Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Pania sprzeciwu wobec przetwarzania
dotyczacych Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,w przypadku przetwarzania Pana/Pani
danych celem swiadczenia usług droga elektroniczna, na podstawie art. 6 ust 1 lit b. ogolnego rozporzadzenia o
ochronie danych Pana/Pani dane beda przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczen z tytułu
gwarancji i rekojmi, nie krocej niz 5 lat od poczatku roku nastepujacego po roku obrotowym, w ktorym operacje,
transakcje i postepowanie zostały ostatecznie zakonczone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, w zakresie
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych - do momentu cofniecie przez
Pana/Pania zgody na przetwarzanie danych.
Prawo do wniesienia skargi
W razie stwierdzenia, ze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Uprawnienia podmiotow, ktorych dane osobowe sa przetwarzane
Informujemy, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostepu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania oraz do usuniecia swoich danych osobowych – w przypadkach wskazanych w
przepisach art. 17 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych. W przypadkach wskazanych w art. 18 ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych. W wypadkach wskazanych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani takze prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody
lub umowy przysługuje Panu/Pani takze prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
Bezpieczenstwo danych osobowych
Pragniemy Panstwa zapewnic, ze Panstwa dane osobowe sa przetwarzane przez ADO zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, w tym, w szczegolnosci zgodnie z trescia Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o
ochronie danych). ADO na biezaco przeprowadza analize ryzyka celem oszacowania ryzyka własciwego dla
przetwarzania oraz wdrozył odpowiednie srodki - takie jak m.in. szyfrowanie strony internetowej ADO oraz wszelkich
połaczen, ktore minimalizuja to ryzyko. Nasza strona internetowa została zaszyfrowana poprzez zastosowanie
certyfikatu SSL, ktory słuzy potwierdzeniu własciciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji miedzy przegladarka
internetowa uzytkownika a serwerem. Ponadto ADO wdrozył srodki, zapewniajace odpowiedni poziom bezpieczenstwa,
w tym poufnosc. Oceniajac ryzyko w zakresie bezpieczenstwa danych, ADO wział pod uwage ryzyko zwiazane z
przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w tym takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie,
utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostep do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposob przetwarzanych i przedsiewział odpowiednie srodki w celu zapobiezenia skutkom.
Postanowienia koncowe
W zakresie nieuregulowanym niniejsza Polityka prywatnosci obowiazuja przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatnosci obowiazuje od dnia 25 maja 2018 r.

