POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje wstępne
1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez
administratora

danych

osobowych

osób

korzystających

ze

strony

internetowej

www.emergo.pl, w szczególności kontaktujących się z administratorem danych osobowych z
wykorzystaniem zakładki „Kontakt”.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
przepisami Rozporządzenia 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
zwanym: „RODO”).
3. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w niniejszej polityce
dotyczącymi:
a. administratora danych osobowych i jego danych kontaktowych,
b. celów i podstaw przetwarzania danych osobowych,
c. odbiorców danych osobowych,
d. przekazywania

danych

osobowych

do

państwa

trzeciego

lub

organizacji

międzynarodowej,
e. okresów przechowywania danych osobowych,
f.

praw osób, których dane osobowe są przetwarzane,

g. dobrowolności / wymogu podania danych osobowych,
h. zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
i.

plików cookies.

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej
www.emergo.pl jest Adam Parda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „EMERGO”
Adam Parda, adres: ul. Ostrobramska 75C/3.19, 04-175 Warszawa, NIP 2910110904, REGON
140701429 (dalej zwany: „Administratorem”).
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
biuro@emergo.pl lub listownie na adres: „EMERGO” Adam Parda, ul. Ostrobramska 75C/3.19,
04-175 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane przez osoby
kontaktujące się z Administratorem pytania co stanowi uzasadniony interes
Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b. udzielenia odpowiedzi na zadawane przez osoby kontaktujące się z Administratorem
pytania (niezwiązane z nawiązaniem relacji handlowych) co stanowi uzasadniony
interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c. marketingu bezpośredniego co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d. analizy ruchu sieciowego oraz dostosowania treści do potrzeb użytkowników co
stanowi uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Odbiorcy danych osobowych
1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
zewnętrznym dostawcom usług IT (systemów informatycznych i usług wsparcia) oraz
dostawcom usług marketingowych i reklamowych.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe

nie będą przekazywane do państwa

trzeciego, ani organizacji

międzynarodowej.
Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane celu nawiązania relacji handlowych będą przetwarzane do czasu
nawiązania tych relacji i zawarcia umowy, a od tego momentu będą przetwarzane jako dane
klienta / dostawcy. W przypadku nie nawiązania relacji handlowych (nie zawarcia umowy)
dane osobowe zostaną usunięte.
2. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania będą
przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania i udzielenia odpowiedzi. Po upływie tego
okresu dane osobowe zostaną usunięte.

3. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane przez
okres do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do czasu
odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowej na wskazany adres mailowy (w zakresie
adresu e-mail). Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
4. Dane osobowe przetwarzane w celu analizy ruchu sieciowego oraz dostosowania treści do
potrzeb użytkowników będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia plików cookies lub usunięcia
ich przez użytkownika.
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
Informujemy, że masz prawo:
a. dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b. żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
c. żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
d. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych ,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
f.

przenoszenia Twoich danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
h. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania
danych jest zgoda, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z praw, o których mowa w lit. a – f oraz h prosimy o kontakt z
Administratorem z wykorzystaniem jego danych kontaktowych wskazanych w niniejszej
polityce.
Informacja o dobrowolności / wymogu podania danych osobowych
Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych może
skutkować niemożnością nawiązania relacji handlowych, udzielenia odpowiedzi na zadane
pytania lub otrzymywania informacji handlowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Pliki cookies
Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte zostały w odrębnej informacji
dostępnej w tym miejscu: https://emergo.pl/Pliki%20cookies.pdf.

