POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.
[Postanowienia ogólne]
Niniejsza polityka określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi Użytkowników
w związku z prowadzeniem Serwisu.
§ 2.
[Definicje]
Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
a. Administrator – DD-Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach,
Al. Korfantego 141, Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000408367, NIP: 6342805218,
REGON: 242833617.
b. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem dd-pack.com.pl
c. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
§ 3.
[Ochrona danych osobowych]
1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych
gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora
oraz do ich sprostowania. Użytkownik ma też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na
zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik
uprawniony jest również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych, w tym w szczególności w sytuacji profilowania na podstawie przetwarzanych
danych osobowych.
3. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że jego dane
osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
4. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik niezwłocznie informuje o tym fakcie
Administratora wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres biuro@dd-pack.eu lub
slawek.dziewulski@dd-pack.eu
5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z
wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przypadków przekazywania danych
podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w tym zewnętrznym służbom
informatycznym.

6. Okres przetwarzania danych wskazany w dalszej części polityki, dla poszczególnych czynności
przetwarzania, może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

§ 4.
[Zapytania]
1. W przypadku skierowania do Administratora zapytania za pośrednictwem wszelkiego rodzaju
formularzy kontaktowych lub inną drogą, w tym drogą elektroniczną, Administrator przetwarzać
będzie podane przez Użytkownika w tym zapytaniu dane osobowe.
2. Administrator przetwarza dane przesłane w zapytaniu w celu prowadzenia korespondencji i
kontaktu z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytanie.
3. Dane osobowe przesłane w zapytaniu przetwarzane są w ramach podjęcia działań na żądanie
Użytkownika przed zawarciem umowy z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. w związku z obsługą zapytania.
4. Dane przetwarzane w celu obsługi zapytania przetwarzane są przez okres 10 lat od momentu
wpływu zapytania lub zakończenia sprawy, której zapytanie dotyczyło.
5. W zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu i obsługi zapytania, a
podanych przez Użytkownika w korespondencji z Administratorem, ich przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody Użytkownika, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane te są przetwarzane
do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do momentu upływu okresu, o którym mowa w
ust. 4. Zgoda na przetwarzanie tych danych może być wycofana w każdym czasie, bez wpływu na
przetwarzanie dokonane do momentu wycofania rzeczonej zgody. Udzielenie zgody, o której
mowa powyżej jest dobrowolne.
§ 5.
[Bezpieczeństwo danych osobowych]
1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w
odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają
tylko upoważnione osoby.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich
wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.
§ 6.
[Kontakt]
1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane
osobowe.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej polityce stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@ddpack.eu lub slawek.dziewulski@dd-pack.eu

