FORMULARZ INFORMACYJNY - polityka prywatności

RODO
Administratorem danych jest P.H.U.DEMTECH z siedzibą w Toruniu 87-100 , ul. Bolesława
Chrobrego 121.
Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r.
będę miał również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do
organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? Dane będą przetwarzane do realizacji usług
świadczonych przez DEMTECH w ramach usługi wynajmu sprzętu budowlanego, sprzedaży
towarów lub naprawy sprzętu/narzędzi/maszyn. Ponadto w zakresie:
•
•
•
•
•
•

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie www.demtech.pl - Kontakt);
kontaktowania się z Dostawcą w celu świadczenia usług;
zakładania, zarządzania i obsługiwania konta Pani/Pana;
rozwiązywania problemów technicznych;
obsługi reklamacji gdy Pani/Pan ją złoży;

Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Ci
informacji o usługach oferowanych przez DEMTECH, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, ,
a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój
adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Tobą.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
- zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z
prawem, rzetelność i przejrzystość”);
- w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób
niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
- adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane („minimalizacja danych”);
- prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
- w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest
to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
- w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem
lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
(„integralność i poufność”).
Zabezpieczenie danych -Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno

proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem
osób trzecich.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w
tym między innymi w stosownym przypadku:
- szyfrowanie danych osobowych,
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i
usług przetwarzania,
- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych
mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez
Administratora. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust.
1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f 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. Prawnie
uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów
oraz badanie opinii. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również
na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r.
Prawo telekomunikacyjne.
Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy Administratora, podmioty zapewniające
hosting danych, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym danych, upoważnione
do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów
rozliczeń finansowych, operatorzy płatności. W przypadku konieczności realizacji usługi dane
osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas na wykazanie prawidłowości wykonania
obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu
przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań
marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora
lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres
e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych
osobowych, jeżeli Administrator przetwarza moje dane osobowe:
• na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn
związanych z moją szczególną sytuacją;
• na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub
cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: anna.demska@demtech.pl

