KLAUZULA INFORMACYJNA o ochronie danych osobowych
Szanowni Państwo, w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o
Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE), które ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania
danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
Zmiana tych przepisów nie wymaga dodatkowego kontaktu z firmą A.MAX, jednak
zależy nam bardzo aby przekazać Państwu niezbędne informacje wynikające z
RODO, mianowicie w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.
Gwarantujemy, że rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane
w firmie A.MAX odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest A.MAX Krzewski SP.J. ul.
Elewatorska 17A 15-620 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku za numerem KRS: 0000228670,
NIP: 5422783760, REGON: 052142490 zwany dalej ADO.
2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
drogą pocztową na adres: A.MAX, ul. Elewatorska 17A, 15-620 Białystok, lub drogą
elektroniczną: ochronadanych@amaxlpg.pl.
3. Państwa dane osobowe, czyli: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email, numer
telefonu, adres dostawy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres
montażu instalacji gazowej, NIP oraz REGON, są niezbędne aby zawierać i realizować
umowy.
Podane dobrowolnie dane przetwarzamy w celu:
- wyświetlania stron www (art. 6 ust. 2 lit. F RODO)
- założenia i prowadzenia konta, uwierzytelnienia Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
a w zakresie danych podanych fakultatywnie – art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
- przesyłania newslettera (art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
- realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 pkt b RODO w zakresie danych podanych
fakultatywnie – art. 6 ust. 1 pkt a RODO, oraz art.. 6 ust. 1 pkt c)
- ustalenia, dochodzenia i egzekucja roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
- w celach marketingu bezpośredniego (art. 6 ust.1 pkt f RODO)
- zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego serwisu, statystyki korzystania z
poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienia korzystania z Serwisu (art. 6
ust. 1 pkt f RODO)

- rozpatrywania skarg, wniosków, reklamacji i odpowiedzi na pytania (art. 6 ust. 1 pkt f
RODO)
4. Czas przez jaki przechowujemy dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi
i celu przetwarzania. W przypadku, gdy przepisy prawa stanowią podstawę do
przetwarzania danych okres przechowywania danych może wynikać z tych
przepisów.
Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami. Państwa dane przetwarzane są tylko przez okres ustalony
przez przepisy prawa, do momentu gdy:
- ustanie obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania danych,
- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej przez Strony
umowy
- Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli owa zgoda była podstawą
przetwarzania.
Dane osobowe po upływie okresu przetwarzania będą nieodwracalnie niszczone lub
anonimizowane.
5. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, szczególnie firmom
IT, które obsługują systemy informatyczne, bankom, podmiotom świadczącym usługi
księgowe, firmom kurierskim i przesyłkowym oraz podmiotom świadczącym usługi
prawne. Podmioty które współpracują z ADO w tym zakresie dobieramy z należytą
starannością i uwagą. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione także
właściwym organom państwowym, bądź podmiotom zewnętrznym, które zażądają
ujawnienia takich informacji, w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów
obowiązującego prawa. W szczególności chodzi tu o jednostki organizacyjne
prokuratury, Policję, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
6. Przysługują Państwu prawa:
- do sprostowania danych (art. 16 RODO)
- do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
- do usunięcia danych (art. 17 RODO)
- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
- dostępu do danych (art. 15 RODO)
- cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
- do przenoszenia danych (art. 21 RODO)
- do skargi (art. 77 RODO)
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
złożenia zamówienia i realizacji usług oraz korzystania z usługi Konta użytkownika.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. ADO zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Klauzuli o ochronie danych
osobowych. Zaktualizowane wersje zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.amaxlpg.pl.

