Polityka przetwarzania danych osobowych.
1.

Niniejszy dokument pt. „Polityka przetwarzania danych osobowych” stanowi wypełnienie obowiązku
informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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. „Polityka przetwarzania danych
osobowych” jest częścią opracowanej i wdrożonej przez VERT „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”.
2. Administratorem danych osobowych jest Michał Skrzypczak (zwany dalej: ADO), prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą pod firmą VERT Energy Consulting Michał Skrzypczak, z siedzibą w Bielsku-Białej (43309) przy ul. Suchej 19, e-mail: biuro@skrzypczak.pl (zwaną dalej: VERT).
3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO odbywa się wyłącznie na potrzeby działalności VERT, w tym
realizacji zleceń i umów oraz prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów i usług oferowanych przez VERT.
4. Przetwarzane dane osobowe ograniczone są tylko i wyłącznie do danych umożliwiających komunikację z
osobami, których dane są przetwarzane. Maksymalny zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i
nazwisko, adres e-mail (prywatny, służbowy), nr telefonu (prywatny, służbowy), nazwa i adres firmy, stanowisko,
adres zamieszkania.
5. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO odbywa się wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez osobę,
której dane są przetwarzane. W przypadku danych przekazanych dobrowolnie i bezpośrednio przez osobę, której
dane dotyczą (np. przekazanie wizytówki, umieszczenie danych w treści korespondencji pisemnej/e-mail, ustne
przekazanie danych), zgodę na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje się przez domniemanie. W
przypadku danych przekazanych przez osoby trzecie lub pozyskanych z ogólnodostępnych źródeł (strony
internetowe), jako podstawę przetwarzania danych osobowych przyjmuje się niewyrażenie żądania zaprzestania
przetwarzania tych danych po uprzednim poinformowaniu osoby, której dane są przetwarzane, o źródle tych
danych, ich zakresie i fakcie ich przetwarzania przez VERT, co ma miejsce w trakcie pierwszego kontaktu
(osobistego, pisemnego lub elektronicznego) z tą osobą.
6. Korzystanie ze strony www.skrzypczak.pl nie powoduje zbierania żadnych danych osobowych użytkownika.
Strona internetowa www.skrzypczak.pl nie jest wyposażona w mechanizm cookies ani żaden inny mechanizm
zbierania danych o jej użytkownikach.
7. VERT nie wysyła niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, chyba że odbiorca tej informacji wyraził na to odrębną zgodę.
8. ADO nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych osobowych z wyłączeniem prowadzonych przez nie usług
na zlecenie VERT w zakresie czynności określonych w pkt 2, przy czym te dane osobowe nadal pozostają
własnością VERT. ADO chroni przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. ADO
może udostępnić przetwarzane dane osobowe organom i instytucjom uprawnionym do dostępu do tych danych
na mocy przepisów prawa.
9. Dane osobowe są przechowywane przez okres do 5 lat od momentu wygaśnięcia celowości przetwarzania tych
danych. Określone dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeśli wynika to z przepisów prawa.
10. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADO jest firma home.pl S.A., świadcząca usługę hostingu
na potrzeby poczty elektronicznej. Przetwarzanie danych osobowych przez home.pl S.A. ograniczone jest
wyłącznie do obsługiwania usługi poczty elektronicznej, w tym do przechowywania poczty elektronicznej na
serwerze. Serwery home.pl S.A. znajdują się na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez VERT, ma prawo do: dostępu do własnych danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W tym celu należy skontaktować się z ADO na
adres wskazany w pkt 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych wynika z konieczności
wypełnienia przepisów prawa lub realizacji zobowiązań umownych przez VERT, zgłoszone żądanie zaprzestania
przetwarzania danych osobowych może zostać czasowo ograniczone.
12. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez VERT, ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes UODO. Do czasu powołania w Polsce tej instytucji, rolę organu nadzorczego
stanowi GIODO (www.giodo.gov.pl).

