Polityka prywatności
Postanowienia ogólne.
Administrator - PONAR Industrial Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Wojska Polskiego 29, KRS 0000914964 | NIP 551-265-05-02 | REGON
389616001.
Polityka prywatności – niniejsza polityka zawierająca informacje dotyczące sposobu zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
RODO - Rozporządzenie 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.
Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez
Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Strona trzecia - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy
osoby, które - z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe.
Kontakt.
Z Administratorem można skontaktować się bezpośrednio w jego siedzibie lub korespondencyjne pod adresem: Wadowice (34-100), ul. Wojska Polskiego 29 albo pod
adresem e-mail: biuro@ponar-industrial.pl.
Administrator jest do dyspozycji w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych. Cel i podstawa prawna.
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe niezbędne do prawidłowego i zgodnego z właściwymi przepisami prawa realizowania przedsięwzięć, w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.
Administrator przetwarza dane osobowego zgodnie z zasadą rzetelności, przejrzystości oraz zgodności z prawem.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach, celach i na podstawach prawnych:
a) w przypadku kontaktu za pośrednictwem korespondencji e-mail lub tradycyjnej niezwiązanej z zawartą umową lub świadczonymi usługami, dane osobowe zawarte w
tej korespondencji mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu komunikacji i prowadzenia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podanie danych
osobowych jest wówczas wymagane jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne do prowadzenia danej sprawy poruszonej w korespondencji, a brak podania danych
skutkuje brakiem możliwości jej realizacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit
f) RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
b) w przypadku kontaktu telefonicznego, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może wnosić o podanie danych
osobowych tylko wówczas, gdy będzie to konieczne do obsługi i przeprowadzenia zgłoszonej sprawy, której dotyczy kontakt, a brak podania danych będzie skutkować
brakiem możliwości realizacji tej sprawy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, polegający na konieczności realizacji zgłoszonej telefonicznie sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą
c) w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów zawarcia i wykonania umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi, jak również prowadzenia sprawy w przypadku
zgłoszenia reklamacji i jej obsługi, innych zgłoszeń skierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy), kontaktowania się w innych podobnych tym w celach
związanych ze świadczeniem usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dodatkowo, gdy przepisy prawa wymagają
od Administratora przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
d) w przypadku kontaktu za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, w tym formularzy zgłoszeniowych udostępnionych na stronie internetowej (np. zapisu na szkolenia,
zapytania o produkt, formularza kontaktowego), w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i zgłoszenia w ramach tych formularzy oraz w celu ewentualnego zawarcia i
wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych stanowi odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, bądź wyrażona zgoda w postaci zgłoszenia za pośrednictwem tego formularza, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
e) w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np.
przechowywanie dokumentacji podatkowej) – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
f) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

g) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, zabezpieczenia się przed wszelkimi zarzutami i
twierdzeniami osób trzecich oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) przez Administratora - podstawą
przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
h) w przypadku kontaktów biznesowych związanych z prowadzoną działalnością biznesową przez Administratora, w celu inicjowania albo podtrzymywania relacji
biznesowych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
i) w przypadku, gdy wynika to z innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes
Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Przekazywanie danych osobowych.
Administrator prowadząc działalność gospodarczą i realizując określone cele, w związku z którymi zbiera i przetwarza dane osobowe, może ujawniać podmiotom
zewnętrznym (np. podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia informatyczne, podmiotom świadczącym obsługę księgową, podmiotom świadczącym
obsługę prawną, operatorom pocztowym i kurierskim, podmiotom ubezpieczeniowym itp.) te dane, w celu realizacji danego przedsięwzięcia.
Administrator może ujawnić przetwarzane przez niego dane osobowe stronom trzecim, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, a Administrator jest
obowiązany do ich ujawnienia na tej podstawie prawnej.
Okres przechowywania danych.
Administrator przetwarza dane osobowe przez okres, który uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może wynikać
z zarówno z zwartej umowy, jak również z przepisów, gdy te stanowią podstawę przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu odnośnie
przetwarzanych danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, okres przetwarzania trwa do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody.
Administrator zastrzega, że okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu w przypadku realizacji celu polegającego na ustaleniu i/lub dochodzeniu roszczeń
albo obrony przed roszczeniami przez Administratora.
Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są trwale i nieodwracalnie usuwane.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Podmiot danych ma prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu oraz uzyskaniu kopii przetwarzanych danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) przenoszenia danych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, w zakresie
wskazanym przez przepisy prawa.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w określonych celach, co do których podmiot danych wyraził sprzeciw, chyba że
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
podmiotu danych albo podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących podmiotu
danych narusza przepisy dotyczące ich ochrony.
Podmiot danych w celu realizacji przysługujących mu praw może złożyć za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub korespondencji e-mail żądania określonej treści,
bezpośrednio do Administratora. Administrator udziela odpowiedzi na zgłoszone żądania w terminie miesiąca od daty wpływu zgłoszenia, za pośrednictwem formy
korespondencji wybranej przez podmiot danych. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu, o czym poinformuje dokonującego zgłoszenia
podmiot danych.
Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.
Administrator wskazuje, że podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
W zakresie przetwarzania danych osobowych, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem
ustawowym.
W przypadku przetwarzania danych w celach zawarcia i realizacji umowy, jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na odpowiednie zapytanie złożone za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podmiot danych może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

