POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

●

1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO[1] jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe „ABBA-EKOMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem
ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000013795, NIP: 8790168464, REGON: 870515006, kapitał zakładowy 50.000 zł.
1. Dane kontaktowe administratora danych:
2. telefon: 56 6548670;
3. adres e-mail: biuro@ekomed.pl.
4. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem
zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
5. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z
administratorem danych.
6. Administrator danych przetwarzane dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska oraz
nazwy firmy), danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, numeru
rachunku bankowego, danych kontaktowych (numer telefonu) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych
do kontaktu przez kontrahenta/klienta.

●

2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1. zawieranie i realizacja umów zarówno z kontrahentami (tj. podmiotami świadczącymi usługi na rzecz
administratora danych) jak i z klientami (tj. podmiotami korzystającymi z usług administratora danych), na
podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z
obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa
podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od
towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
5. marketing bezpośredni własnych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
●

3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy –
podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe,
kancelarie prawne;
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do państwa spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
●

4 Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych
z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż
10 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a uprawnienie do przetwarzania danych
przez administratora nie ma oparcia na innej ważnej podstawie.
●

5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie.
2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów
RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
●

6 Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator serwisu:
PPHU„ABBA-EKOMED” Sp. z o.o.
ul.Filomatów Pomorskich 8
87-100 Toruń
1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

●

●

●

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania
ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe
(persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
●

●

●

●

●

niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
Serwisu;
funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
●

●

●

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat sposobów blokowania plików cookies: w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari

Źródło: wszystkoociasteczkach.pl

OŚWIADCZENIE

Zapoznałam/zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej oraz przyjęłam/przyjąłem do wiadomości
informacje o przysługujących mi prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych.

[1] RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 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

