POLITYKA PRYWATNOŚCI

TECHNICENTER Sp. z o.o. z siedzibą: 41-907 Bytom, ul. Tatrzańska 2, zarejestrowana w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337832, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł,
wpłaconym w całości, o numerach NIP 6262955594 i REGON 241327846 (zwana dalej
„TECHNICENTER”) w związku z wykonywaniem Umowy będzie przetwarzał dane
osobowe Użytkowników podane w trakcie zawierania Umowy lub w czasie jej
obowiązywania. Wypełniając obowiązek prawny nałożony na TECHNICENTER, przez
Rozporządzenie 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
informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest TECHNICENTER
2. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez spółkę w następujących celach:
 Realizacji zawartej ze spółką umowy (art.6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia)
 Wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia)
 Realizacji ciążących na spółce obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) do czasu wypełnienia nałożonych obowiązków na spółkę
 Realizacji uprawnień reklamacyjnych wynikających z tytułu umowy (art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia)
 Prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), które to działania będą prowadzone
do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody
 Administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów
spółki lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych
TECHNICENTER jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługuje
Państwu:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16
Rozporządzenia
b) Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia
c) Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21
Rozporządzenia
e) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
f) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji i świadczenia przez
TECHNICENTER usług dla Państwa.
Ponadto TECHNICENTER oświadcza, że nie udostępnia Państwa danych osobowych innym
podmiotom i osobom.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
danych osobowych i może być prowadzone w celach przewidzianych w tej ustawie
a w szczególności w celach:
1. Umożliwienia prawidłowego świadczenia usługi
2. Księgowych i rozrachunkowych
3. Reklamacyjnych
Przed zawarciem Umowy TECHNICENTER udziela Użytkownikowi informacji
o przetwarzaniu danych osobowych oraz informuje go o prawie wglądu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
Ponadto TECHNICENTER informuje, że wszelkie dane osobowe przekazane w trakcie
zawierania umowy (rejestracji w domenie eanaliza.pl) nie są przekazywane innym
podmiotom i będą wykorzystywane jedynie w celu prawidłowej realizacji umowy oraz
w celach marketingowych związanych ze świadczoną usługą
a) Użytkownik wyraża dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie przez
TECHNICENTER swoich danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści,
zmiany
lub
rozwiązania
stosunku
prawnego
pomiędzy
Użytkownikiem
a Usługodawcą
b) Wyraża ponadto dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę
swoich danych w postaci numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu poczty
elektronicznej, adresu siedziby lub zamieszkania

