POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SDM MARCIN
RĄCZY – obowiązuje w zakresie korzystania ze serwisu internetowego
I. Wstęp.
Administratorem danych osobowych jest Marcin Rączy, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SDM MARCIN RĄCZY (ul. Torowa 9, 35205 Rzeszów, NIP: 8131555659), e-mail: biuro3@sdm.rzeszow.pl (dalej jako
Administrator). Administrator podejmuje wszelkie możliwe starania aby zapewnić
bezpieczeństwo powierzanych danych osobowych. Priorytetem Administratora jest
informowanie Użytkownika o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z
uwagi
na
treść
obowiązujących
przepisów
o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”).
Niniejsza polityka prywatności nie jest dokumentem obligatoryjnym, obowiązujące przepisy
prawne nie wymagają jej sporządzenia ani udostępnienia, niemniej jednak w ocenie
Administratora wdrożenie polityki prywatności jest przejawem dobrych praktyk rynkowych,
które to dobre praktyki, podobnie jak zasady uczciwości i rzetelności kupieckiej są wiodące w
jego działaniach. Polityka prywatności dotyczy Użytkowników korzystających z serwisu i
określa zakres i sposób przetwarzania ich danych osobowych, nadto informuje o
obowiązujących procedurach i środkach ochrony. Niniejsza polityka prywatności ma
zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Administrator jest/będzie
administratorem
danych
osobowych
i przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadków, w których dane osobowe Administrator pozyskał z innych źródeł.
Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach,
określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
II. Definicje.
Serwis – serwis znajdujący się pod adresem http://www.sdm.rzeszow.pl/ oraz wszystkie
funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
Użytkownik – podmioty korzystające lub mogące korzystać z Serwisu.
Administrator danych osobowych – Marcin Rączy, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SDM MARCIN RĄCZY (ul. Torowa 9, 35205 Rzeszów, NIP: 8131555659), e-mail: biuro3@sdm.rzeszow.pl
Polityka prywatności – niniejszy dokument informujący użytkowników Serwisu o zasadach
pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach Serwisu.
Dane osobowe – oznaczają 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.

Obowiązujące przepisy – wszelkie akty prawne mające charakter powszechnie
obowiązujący
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”).

III. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową lub
korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
a) Wstęp:
Administrator zbiera i wykorzystuje informacje o Użytkownikach, zgodnie z obowiązującymi
przepisami
ograniczając te czynności do niezbędnego minimum, wymaganego do
świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
b) Pliki logowania:
Przy każdym wywołaniu strony internetowej system Administratora automatycznie gromadzi
dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony.
Następuje pobranie następujących danych:
 informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,
 system operacyjny Użytkownika,
 adres IP Użytkownika,
 data i godzina wywołania strony,
 strony internetowe, z których system Użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową
(tzw. referrer),
 strony internetowe, które zostały wywołane przez system Użytkownika przez naszą stronę
internetową.
Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby. Dane te są zapisywane
tylko
w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu. Administrator nie dokonuje analizy tych danych
w celach marketingowych.
c) Pliki cookies:
Serwis wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne poprzez
wyrażoną przez Użytkownika zgodę na instalację przez witrynę plików cookies. Decyzja
Użytkownika
w tym zakresie jest w pełni dobrowolna.
Pliki cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer
www
i zapisywane po stronie Użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na
odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pozwalają one
rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta i dostosować stronę internetową do jego

preferencji. Wykorzystywane są także w celu tworzenia statystyk. Dzięki nim możliwe jest
ulepszenie struktury i zawartości Serwisu. Ponadto pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi
utrzymanie sesji po zalogowaniu. Za pośrednictwem plików cookies nie dochodzi do
zapisania danych osobowych Użytkowników. Pliki cookies nie są wykorzystywane w celu
analizy marketingowej.
Jeśli Użytkownik nie życzy sobie korzystać z plików cookies, może wyłączyć obsługę tej
funkcji
w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację w tym zakresie Użytkownik
może znaleźć na stronie internetowej dostawcy przeglądarki. W przypadku wyłączenia tej
funkcji Użytkownik będzie mógł nadal korzystać z Serwisu, pojawić się mogą jednak
ograniczenia w tym zakresie.
2. Cel przetwarzania danych osobowych.
Użytkownicy kontaktujący się z Administratorem mogą to robić w celu uzyskania
informacji o Administratorze lub świadczonych przez niego usługach i sprzedaży,
możliwości i formach współpracy, ofercie Administratora, składania zamówień, ich
realizacji, podjęcia rozmów na temat współpracy z Administratorem lub w celu wzięcia
udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Administratora.
Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem Serwisu,. Kontakt ten ma na celu
umożliwienie Użytkownikom kontaktu z Administratorem celem uzyskania informacji
o Administratorze lub świadczonych przez niego usługach i sprzedaży, możliwości i formach
współpracy, ofercie Administratora, składania zamówień, ich realizacji, podjęcia rozmów
na temat współpracy z Administratorem lub w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji
prowadzonej przez Administratora.
Administrator zbiera następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres email,
numer telefonu, ewentualnie inne dane które Użytkownik poda w wiadomości.
Administrator wzywa Użytkowników do nie podawania danych osobowych określonych w
art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych,
przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych,
informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane
biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości
kryminalnej). Podanie tych danych będzie traktowane jako zgoda na ich zbieranie w sposób
określony w niniejszej Polityce.
IV. Podstawy prawne przetwarzania.
1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora danych oraz na podstawie zgody w przypadku, gdy zgoda takowa
została wyrażona.
2. Administrator wskazuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe w celu:
a) wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub
ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) w celu wynikający z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

V. Okres przetwarzania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z
zastrzeżeniem wyjątków wynikających w szczególności z obowiązujących przepisów prawa,
a
w
szczególności
w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, które będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
VI. Odbiorcy danych.
Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym
na jego rzecz lub w jego imieniu usługi, ale tylko wtedy gdy jest to niezbędne do wykonania
usług których Użytkownik zażądał, lub autoryzował, bądź też w przypadku gdy Administrator
jest obowiązany do tego na podstawie obowiązujących przepisów, lub też w celu dochodzenia
wszelkiego rodzaju roszczeń lub też obrony przed roszczeniami. W szczególności dane
osobowe Użytkowników mogą być przekazywane w szczególności hostingodawca poczty
elektronicznej i serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, podwykonawcy
świadczący usługi związane z realizacją przedmiotu zawartej umowy (tj. np. handlowcy,
podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie) w zakresie niezbędnym do realizacji
zawartej umowy. Z każdym z ww. podmiotów prywatnych została lub zostanie zawarta
odpowiednia umowa mająca na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych
osobowych, chyba, że byłoby to sprzeczne z prawem.
VII. Uprawnienia Użytkownika.










Administrator odpowiada za realizację praw Użytkowników dotyczących ich danych
osobowych. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (przy przetwarzaniu na podstawie
zgody),
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane Użytkownika
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Kontakt.
W celu skorzystania z praw o których mowa w punkcie VII należy kontaktować się z
Administratorem.

