Polityka Prywatnoœci:
Czy wiesz co to jest RODO ?
RODO to rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepùywu takich danych, obowi¹zuj¹ce od 25 maja
2018 r. i wprowadza wiele nowych uprawnieñ dla osób fizycznych i obowi¹zków dla
administratorów. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora musi odbywaã na
podstawie przynajmniej jednej z przesùanek legalnoœci przetwarzania okreœlonych w RODO:
Zgoda osoby, której dane dotycz¹ wyra¿ona œwiadomie i dobrowolnie (art. 6 ust.1 lit. a.)
1. Przetwarzanie jest niezbêdne do wykonania umowy lub do podjêcia niezbêdnych dziaùañ na
¿¹danie osoby, której dane dotycz¹ przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b.)
2. Niezbêdnoœã przetwarzania danych dla wypeùnienia obowi¹zku prawnego Administratora
(art. 6 ust.1 lit. c.)
3. Przetwarzanie jest niezbêdne do ochrony ¿ywotnych interesów osoby, której dane dotycz¹,
lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust.1 lit. d.)
4. Niezbêdnoœã przetwarzania dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
(art. 6 ust.1 lit. e.)
5. Niezbêdnoœã przetwarzania dla celów wynikaj¹cych z prawnie uzasadnionych interesów (art.
6 ust.1 lit. f.)
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
jest Jarosùaw Musiaù dziaùaj¹cy pod firm¹ Jarosùaw Musiaù Wnêtrza – PROJEKT
i ARANÝACJA z siedzib¹ ul lipska 14/8 51-003 Wrocùaw, NIP: 6921350241, e-mail:
kontakt@ekipanadobre.pl
2. Bezpieczeñstwo.
Gwarantujê poufnoœã wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniam podjêcie
wszelkich œrodków bezpieczeñstwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez
przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe s¹ gromadzone z nale¿yt¹
starannoœci¹ i odpowiednio chronione przed dostêpem do nich przez osoby do tego
nieupowa¿nione.
3. Uprawnienia klienta.
Klient ma prawo do dostêpu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ¿¹dania ich
usuniêcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Klient ma równie¿ prawo
do ¿¹dania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a tak¿e do ich
przenoszenia.
Je¿eli Klient uzna, ¿e jego dane osobowe bêd¹ przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa
ma prawo wnieœã skargê do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzêdu Ochrony
Danych Osobowych.
Wnioski w sprawie skorzystania z przysùuguj¹cych praw prosimy kierowaã na:
 adres email: kontakt@ekipanadobre.pl
 poczt¹ tradycyjn¹ na adres: ul. Lipska 14/8 51-003 Wrocùaw.

4. Odbiorcy danych.
W trakcie przetwarzania danych przez Administratora Jarosùawa Musiaù - odbiorcami danych
mog¹ byã podmioty przetwarzaj¹ce dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.,
dostawcy usùug w zakresie utrzymania systemów informatycznych, podwykonawcy firmy
oraz podmioty, z którymi wspóùpracuje Administrator danych podczas realizacji przedmiotu
umowy zawartej z klientem, w tym:

dostêp do danych osobowych klienta mog¹ uzyskaã osoby, które œwiadcz¹ na rzecz
Administratora danych usùugi zwi¹zane z podwykonawstwem, wsparciem technicznym
strony internetowej, wsparciem podczas dostawy elementów wyposa¿enia wnêtrz
i materiaùów budowlanych podmioty obsùuguj¹ce hosting serwera, obsùuguj¹ce pocztê
elektroniczn¹ i systemy informatyczne;
 banki, które rozliczaj¹ transakcje pùatnicze;
 Google LLC – w celu korzystania z usùug Google, w tym poczty e-mail funkcjonuj¹cej w
oparciu o serwery Google; Z uwagi na korzystanie z usùug Google, dane Klientów mog¹
byã przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zwi¹zku z ich
przechowywaniem na amerykañskich serwerach. Google, przyst¹pili do programu
Privacy Shield i w ten sposób gwarantuj¹ odpowiedni poziom ochrony danych
osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 biuro rachunkowe, które przetwarza dane klientów, które s¹ widoczne na rachunkach;


Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantuj¹
stosowanie odpowiednich œrodków ochrony i bezpieczeñstwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa.

5. Kontakt e-mailowy.
Kontaktuj¹c siê z firm¹ za poœrednictwem poczty elektronicznej, w tym równie¿ przesyùaj¹c
zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny klient przekazuje swój adres email jako adres nadawcy wiadomoœci. Ponadto, w treœci wiadomoœci mo¿na zawrzeã równie¿
inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbêdne, by nawi¹zaã kontakt.
Dane s¹ w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z klientem, a podstaw¹
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikaj¹ce z zainicjowania kontaktu
z firm¹. Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania po zakoñczeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel
w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnêtrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treœã korespondencji mo¿e podlegaã archiwizacji, nie jesteœmy w stanie jednoznacznie
okreœliã, kiedy zostanie usuniêta. Klient ma prawo do domagania siê przedstawienia historii
korespondencji, jak¹ prowadziù z firm¹ (je¿eli podlegaùa archiwizacji), jak równie¿ domagaã
siê jej usuniêcia, chyba ¿e jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzêdne interesy
firmy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony klienta.

6. Umowy o wykonanie projektu aran¿acji oraz nadzór nad realizacj¹ w przypadku
usùugi wykonawczej.
Podpisuj¹c umowê o wykonanie projektu aran¿acji i/ lub nadzór nad realizacj¹
w przypadku skorzystania z usùugi wykonawczej - klient musi podaã dane niezbêdne do
realizacji umowy, takie jak:






imiê i nazwisko,
adres zamieszkania,
seria i nr dokumentu,
telefon kontaktowy,
adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbêdne do realizacji umowy.
Dane przekazane w zwi¹zku z podpisaniem umowy, przetwarzane s¹ w celu realizacji
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia rachunku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
uwzglêdnienia rachunku w dokumentacji ksiêgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach
archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane z umowy bêd¹ przetwarzane przez czas niezbêdny do wykonania umowy, a nastêpnie
do czasu upùywu terminu przedawnienia roszczeñ z tytuùu zawartej umowy. Ponadto, po
upùywie tego terminu, dane nadal mog¹ byã przetwarzane w celach statystycznych. Nale¿y
pamiêtaã równie¿, ¿e firma ma obowi¹zek przechowywaã rachunki z danymi osobowymi
przez okres 5 lat od koñca roku podatkowego, w którym powstaù obowi¹zek podatkowy.
W przypadku danych zawartych w Umowach nie ma mo¿liwoœci sprostowania tych danych
po realizacji przedmiotu Umowy zawartej z klientem. Nie mo¿na równie¿ sprzeciwiã siê
przetwarzaniu danych oraz domagaã siê usuniêcia danych do czasu upùywu terminu
przedawnienia roszczeñ z tytuùu zawartej umowy. Podobnie, nie mo¿na sprzeciwiã siê
przetwarzaniu danych oraz domagaã siê usuniêcia danych zawartych w rachunkach/
fakturach. Po upùywie terminu przedawnienia roszczeñ z tytuùu zawartej Umowy mo¿na
sprzeciwiã siê przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak równie¿ domagaã siê
usuniêcia danych z mojej bazy.
7. Pliki “cookies”.
Strona www.ekipanadobre.pl mo¿e wykorzystywaã pliki „cookies” czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na u¿ytkownika urz¹dzeniu koñcowym (np. komputerze, tablecie,
smartfonie), które mog¹ byã odczytywane przez system teleinformatyczny firmy (cookies
wùasne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Wszystkie informacje zbierane przy pomocy cookie i znaczników sieciowych s¹ anonimowe,
globalne i wykorzystywane tylko do opracowania i œledzenia ruchu oraz zliczania odwiedzin
stron internetowych.
8. Google Analytics.
Korzystamy z narzêdzia Google Analytics, usùugi analizy ogl¹dalnoœci stron internetowych
udostêpnianej przez Google, Inc. Google Analytics u¿ywa „cookies”, czyli plików tekstowych
umieszczanych na komputerze u¿ytkownika w celu umo¿liwienia witrynie przeanalizowania
sposobu, w jaki u¿ytkownicy z niej korzystaj¹. Informacje generowane przez cookie na temat
korzystania z witryny przez u¿ytkownika (wù¹cznie z jego adresem IP) bêd¹ przekazywane
spóùce Google i przechowywane przez ni¹ na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google
bêdzie korzystaùa z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez u¿ytkownika,
tworzenia raportów dotycz¹cych ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz œwiadczenia
innych usùug zwi¹zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.
Google mo¿e równie¿ przekazywaã te informacje osobom trzecim, je¿eli bêdzie

zobowi¹zana to uczyniã na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzaj¹ takie informacje w imieniu Google. Google nie bêdzie ù¹czyùa adresu IP
u¿ytkownika z ¿adnymi innymi danymi bêd¹cymi w jej posiadaniu. U¿ytkownik mo¿e
zrezygnowaã z cookies wybieraj¹c odpowiednie ustawienia na przegl¹darce, jednak nale¿y
pamiêtaã, ¿e w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny mo¿e okazaã siê
niemo¿liwe. Korzystaj¹c z witryny internetowej www.pdmeble.pl u¿ytkownik wyra¿a zgodê na
przetwarzanie przez Google dotycz¹cych go danych w sposób i w celach okreœlonych
powy¿ej.
9. Portale spoùecznoœciowe.
Administrator przetwarza dane osobowe u¿ytkowników odwiedzaj¹cych profil Ekipa na dobre
prowadzony w mediach spoùecznoœciowych (Facebook, Instagram). Dane te s¹
przetwarzane wyù¹cznie w zwi¹zku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania
U¿ytkowników o aktywnoœci firmy oraz promowaniu ró¿nego rodzaju, usùug, produktów oraz
wydarzeñ. Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym
celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj¹cy na promowaniu
wùasnej marki.
10. Zmiany w polityce prywatnoœci.
Administrator zastrzega mo¿liwoœã zmiany zasad niniejszej Polityki w dowolnym czasie
poprzez ich publikacjê na stronie www.ekipanadobre.pl, gdy bêdzie wymagaù tego interes
Administratora.

