INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Użytkowniku /Kliencie,
Twoja prywatność jest dla nas bardzo istotna i dlatego przykładamy dużą wagę do tego, aby
przetwarzanie danych osobowych było bezpieczne i zgodne z prawem. Mając na uwadze nasz cel,
którym jest zapewnienie najwyższej jakości usług oraz zagwarantowanie Ci poczucia bezpieczeństwa,
chcielibyśmy w kilku krokach zapoznać Cię z informacjami, dotyczącymi przetwarzania danych przez
firmę Engram. Dokument ten został sporządzony w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, który
wynika art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE).

§1 Kto jest Administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych jest firma ENGRAM MMT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie
przy ulicy Baczyńskiego 1, numer NIP: 8191616933 (dalej zwany Administratorem).
W sprawach związanych z RODO, dane do kontaktu to:
•
•
•

Listowne: ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów
E-mail: biuro@engramtools.pl
Telefon: 17-779-91-31

§2 Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?
Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej. Jako Administrator przetwarzamy następujące dane osobowe:
•
•

Imię (imiona) i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; stanowisko
W przypadku przedsiębiorstw przetwarzamy dodatkowo: NIP; REGON; adres siedziby, adresy
oddziałów, numer rachunku bankowego

§3 Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych?
Przekazane dane osobowe są przetwarzane, w zależności od treści zgody, w różnych celach, w tym w
szczególności:
•
•
•
•

Realizacji zamówień na towary i usługi,
Realizacji ofertowania produktów i usług,
Realizacji płatności,
Realizacji obsługi reklamacji
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•

•

Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności
wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz do celów
archiwizacyjnych,
Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności
dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych,

Celem przetwarzania może być również otrzymywanie newsletteru, umożliwienie dostępu do treści
zamieszczonych w serwisach internetowych prowadzonych przez Administratora, marketing
bezpośredni, otrzymywanie informacji o przeprowadzaniu przez Administratora kolejnych badań lub
w celu skontaktowania się w związku z zapytaniem pozostawionym w formularzu.
Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę osoby i do momentu jej cofnięcia,
którego można dokonać w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody może obowiązywać na
przetwarzanie całości danych, bądź tylko przetwarzania ich w poszczególnych celach. Cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

§4 Kto jest odbiorcą danych?
Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
świadczących na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe. Powierzenie danych takim podmiotom
następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia, w której zagwarantowana
będzie ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.

§5 Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?
W zakresie ochrony danych osobowych przysługuje prawo do:
•
•
•
•
•
•
•

dostępu do swoich danych,
sprostowania swoich danych,
usunięcia swoich danych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
przenoszenia swoich danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych
w przepisach prawa, o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze
względu na charakter danych i charakter przetwarzania.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych istnieje możliwość wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze
wskazanych wyżej danych kontaktowych.
Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie w zakresie
podjętych działań.
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§6 Dlaczego podanie danych jest dla nas ważne?
Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania danych, brak
wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał skorzystanie z niektórych funkcjonalności
oferowanych przez Administratora na prowadzonych portalach oraz brak możliwości umieszczenia na
liście mailingowej.

§7 Czy wprowadzamy zmiany w polityce danych osobowych?
Jako Administrator danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w
niniejszej polityce ochrony danych. Aktualne zapisy o polityce ochrony danych dostępne są na naszej
stronie internetowej pod adresem: https://www.engramtools.pl/klauzula-zgody-rodo.html
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