
Polityka Prywatności

 

CMA/Usługodawca – podmiot świadczący Usługi, tj. CMA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII

Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000287685 NIP: 9451968783

Prywatności – dokument opisujący sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych przez

CMA stanowiący uzupełnienie Regulaminu

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.cma.pl

Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez CMA

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie

 

WSTĘP

Polityka jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez

RODO tj. Rozporządzenie 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).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CMA PL Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000287685 NIP: 9451968783

Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres

email: biuro@cma.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

CMA wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

http://www.cma.pl


Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwym w szczególności mailowo przez adres e-mail:

iodo@cma.pl oraz listownie na adres korespondencyjny: CMA PL Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków.

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód Użytkownika lub zakres danych

przesłanych przez Użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza. CMA może zatem przetwarzać

następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

adresIP komputera, inne dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości

świadczenia Usług w zakresie w jakim nie mogą być one świadczone dla anonimowego Użytkownika.

Dane osobowe są przetwarzane przez CMA w następujących celach:

– realizacji przepisów prawa – podstawą prawną w tym przypadku jest ustawowe upoważnienie do

przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej – podstawą prawną jest

ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane

dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na

żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– wykonywanie umowy zawartej z Użytkownikiem w zakresie świadczenia usług – podstawą prawną

jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której

dane dotyczą, jest jej stroną gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przez zawarciem umowy na

żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń CMA – podstawą prawną

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes CMA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym

prowadzeniu działalności gospodarczej;

– podejmowanie innych działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów CMA ze szczególnym

uwzględnieniem działań reklamowych i marketingowych – podstawą przetwarzania jest zgoda

Użytkownika (art. 6 ust.1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes CMA (art. 6 ust. lit. f RODO).



Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania przez CMA

prawidłowego wykonania zobowiązań (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń)

lub w przypadku odpłatnej umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie

będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W

przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez

Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

lub wysyłania alertów prawnych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

⎯ organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli się o to

zwrócą;

Dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom:

– dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy.

Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w Polityce cookies.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie

zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych

osobowych.

Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul

umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie Tarcza Prywatności

ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie

adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na podstawie RODO masz prawo do:

1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy

Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:

⎯ dostępu do danych;



⎯ uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich

danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o

prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z

przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

⎯ uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) - jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe,

możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora

uzupełnienia tych danych.

3) usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego

żądać gdy:

⎯ Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób

przetwarzane;

⎯ wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją

zgodę;

⎯ Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

⎯ wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu

bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest

związane z marketingiem bezpośrednim;

⎯ wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem

niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania

niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

Administratora lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych,

Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o

czym zostaniesz poinformowany.

4) zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - możesz tego

żądać gdy:

⎯ kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych



– Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas

pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

⎯ gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych

zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

⎯ Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu

ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

⎯ gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

– do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych

osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie. 5) sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

– możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w

tym profilowania, w związku z:

⎯ przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez Administratora lub stronę trzecią;

⎯ przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. 6) żądania przenoszenia danych

osobowych (art. 20 RODO):

- masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu

administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje

dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie

ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej

cofnięciem.

8) skargi do organu nadzorczego - jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza

RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim

swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

BEZPIECZEŃSTWO



CMA stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

zabezpieczamy technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,

uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych

osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią

również wewnętrzne procedury CMA z zakresu przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.


