POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
Twoich danych osobowych pozyskanych przez Administratora danych - EnMS Polska sp. z o.o.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako „RODO”).
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą
prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności
i poufności danych oraz rozliczalności.
Administrator oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
odpowiednie zabezpieczenia, uniemożliwiające udostępnianie danych osobowych osobom
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa w taki sposób, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem,
uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
lub wolności osób fizycznych.
1. Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest EnMS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie,
Chorzelów 11, 39 – 331 Chorzelów, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000441984, NIP: 8172173239, wysokość kapitału zakładowego
100 000,00 (dalej jako: „Administrator”).
2. Dane kontaktowe Administratora
− adres e-mail: rodo@enms.pl
− numer telefonu: (17) 717 52 00
3. Kategorie danych osobowych
Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane niezbędne do
celów, w których Administrator przetwarza dane.
4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
•

wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Administratora, a w szczególności
w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy

•

•

•

•
•

z Klientem oraz podjęciem przez Administratora działań, na żądanie Klienta, przed zawarciem
umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu bezpośredniego
usług Administratora, w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania
wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
w celu odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego
zamieszczonego na stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zapisywania danych w plikach Cookies i gromadzenia danych ze stron www i aplikacji
mobilnych w celach statystycznych i marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f
RODO.

5. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:
• do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych,
• do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane
przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa,
• do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych,
• do czasu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
6. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
• biuro księgowe, kancelaria prawna,
• dostawcy usług, takich jak serwer hostingowy, wysyłanie wiadomości mailowych
oraz wiadomości sms, zewnętrzna obsługa informatyczna Administratora,
• podmioty wspierająceAdministratora w procesach biznesowych, podmioty współpracujące
z Administratorem,
• reklamodawcy, agencje marketingowe, domy mediowe.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.
Administrator przetwarza/ nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych,
tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możesz przesłać dane
osobowe innemu administratorowi).
W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności
prowadzonej przez Administratora – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby promocji i marketingu działalności
prowadzonej przez Administratora, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest
związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Administratora.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Źródło pochodzenia danych
Twoje dane osobowe będą zbierane wyłącznie od Ciebie. Administrator nie będzie zbierał Twoich
danych osobowych z innych źródeł.
10. Przekazanie danych do państwa trzeciego
Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy, a także
w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Twoje dane osobowe
do organizacji międzynarodowych lub udostępni Twoje dane osobowe podmiotom mającym siedzibę
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
11. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i
realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora w przypadku
niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.

