REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ „EKOambasador”
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji i realizacji programu poleceń prowadzonego pt. „EKOambasador”
(dalej: „Program Poleceń”) w ramach którego osoba spełniająca warunki określone poniżej może otrzymać nagrodę. Organizatorem
Programu Poleceń jest DA VINCI GREEN ENERGY spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul.
Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882924,
NIP: 8961601006, REGON: 388144161 (dalej: „Organizator”).
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NAGRODA
Z zastrzeżeniem pkt 2) nagroda wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych) ne o.
Za trzecie i kolejne polecenia nagroda wynosić będzie 600 zł (słownie: sześćset złotych) ne o.
Polecający jest uprawniony do otrzymania Nagrody, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) Polecający przystąpi do Programu Poleceń poprzez złożenie Organizatorowi Oświadczenia o przystąpieniu do Programu Poleceń,
które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) Polecający dokona Polecenia na warunkach określonych w rozdziale 2 powyżej,
c) Polecony zawrze z Organizatorem umowę sprzedaży i montażu Instalacji Fotowoltaicznej, pompy ciepła lub magazynu energii,
d) Organizator zamontuje u Poleconego instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub magazyn energii (w zależności od rodzaju
zawartej umowy), co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru przez Poleconego i Organizatora.
Organizator poinformuje Polecającego o spełnieniu warunków otrzymania Nagrody, o których mowa w pkt 2 powyżej w terminie 7 dni
od dnia podpisania przez Poleconego oraz Organizatora protokołu odbioru.
Polecający w terminie 5 dni od dnia poinformowania go przez Organizatora o spełnieniu warunków otrzymania Nagrody, zobowiązuje
się przekazać Organizatorowi swój numer rachunku bankowego.
Polecający otrzyma Nagrodę na wskazany numer rachunku bankowego w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania
Organizatorowi numeru rachunku bankowego zgodnie z ust. 4 powyżej. Przez dzień roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku
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ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA POLECEŃ
Polecenie jest dokonywane poprzez przekazanie przez Polecającego Organizatorowi danych osobowych Polecanego (imię i nazwisko,
numer telefonu/adres e-mail), o którym mowa w pkt 2 poniżej (dalej: „Polecenie”).
Polecanym może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
a) jest osobą zyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawy szczególne przyznają zdolność prawną, i
b) nie jest jednocześnie Polecającym,
c) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, (dalej: „Polecany”).
Polecenie musi zostać dokonane przed zawarciem przez Polecającego z Organizatorem umowy sprzedaży i montażu Instalacji
Fotowoltaicznej, pompy ciepła lub magazynu energii.
Przed dokonaniem Polecenia, Polecający zobowiązuje się odebrać od Polecanego zgodę na przekazanie jego danych osobowych (imię i
nazwisko, numer telefonu/adres e-mail) Organizatorowi, oświadczenie o akceptacji przez niego Regulaminu oraz potwierdzenie
zapoznania się z Polityka prywatności. Ponadto Polecający zobowiązuje się przekazać Organizatorowi informacje o treści zgód
marke ngowych wyrażonych przez Polecanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Dokonując Polecenia,
Polecający oświadcza, że odebrał od Polecającego oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Jeżeli Polecony nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku z prowadzeniem Programu
Poleceń, nie powinien wyrażać zgody Polecającemu na przekazanie jego danych osobowych Organizatorowi.
Polecający może dokonać Polecenia w czasie obowiązywania Programu Poleceń wielokrotnie.
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PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU POLECEŃ
W Programie Poleceń może wziąć udział każda osoba zyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenie udziału
w Programie Poleceń następuje poprzez złożenie Organizatorowi Oświadczenia o przystąpieniu do Programu Poleceń, które stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej lub mailowo na adres e-mail:
biuro@davinci.pl lub przez portal Facebook Da Vinci Green Energy | Facebook. Aby wziąć udział w Programie Poleceń, zgłaszający ma
obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią
Polityki Prywatności. W innym przypadku, nie może przystąpić do Programu Poleceń.
Polecającym jest osoba zyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełniła warunki określone w ust. 1 powyżej,
a także w czasie trwania Programu Poleceń i na warunkach w określonych w Regulaminie poleci innym osobom zycznym mającym
pełną zdolność do czynności prawnych, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której
ustawy szczególnie przyznają zdolność prawną, zakup i montaż Instalacji Fotowoltaicznej u Organizatora lub zakup i montaż pompy
ciepła u Organizatora lub zakup i montaż magazynu energii u Organizatora (dalej: „Polecający”).
Udział w Programie Poleceń jest dobrowolny i bezpłatny.
Zgłaszający może cofnąć Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Poleceń w każdej chwili poprzez poinformowanie o tym
Organizatora na piśmie lub mailowo przesyłając wiadomość na adres biuro@davinci.pl.
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OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU POLECEŃ
Program Poleceń trwa od 25.11.2021 r. do 31.12.2022 r. lub do odwołania.
W przypadku zakończenia obowiązywania Programu Poleceń, jego odwołania lub zawieszenia, Uczestnikowi przysługuje Nagroda, jeżeli
w chwili zakończenia, odwołania lub zawieszenia Programu Poleceń spełnił wszystkie wskazane w Regulaminie warunki uzyskania
Nagrody, w szczególności warunki, o których mowa w rozdziale 3 pkt 2 Regulaminu.
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ZASADY I WARUNKI ZMIANY REGULAMINU
W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz czasowego
zawieszenia lub zakończenia Programu Poleceń. Uzasadnione okoliczności stanowi w szczególności konieczność wprowadzenia zmian
do Regulaminu w związku ze zmianą przepisów prawa, jak również konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych lub warunków
technicznych dotyczących w szczególności przekazywania poleceń.
Organizator poinformuje Polecających, którzy złożyli Oświadczenia o przystąpieniu do Programu Poleceń, o zmianie Regulaminu, a
także zawieszeniu lub zakończeniu Programu, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu lub
nie później niż za 7 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym może
zostać przekazana za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub mediów społecznościowych oraz poprzez przesłanie
wiadomości na adres e-mail Uczestników.
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POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Konsument, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dn. 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016.1823). Podmiotem uprawnionym
do rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest Inspekcja Handlowa.
Przykładowo Konsument w ramach pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich może:
a)
zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
b)
zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Stronami.
c)
uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Wykonawcą, poprzez skorzystanie z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
Więcej informacji o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem h p://polubowne.gov.pl/.
DANE OSOBOWE
Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (dalej: „RODO”).
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ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w czasie obowiązywania Programu Poleceń, jak również w terminie 30 dni od dnia
zakończenia obowiązywania Programu Poleceń. Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez Uczestnika
informacji o okolicznościach, które mogą stanowić podstawę reklamacji.
Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@davinci.pl, listownie na adres 55-040
Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1 lub osobiście w siedzibie Organizatora.
W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik powinien wskazać w niej: swoje dane osobowe tj. imię i nazwisko, dane
kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail), opisać okoliczności stanowiące podstawę reklamacji oraz swoje żądanie, jak
również wskazać termin, w którym Uczestnik dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę reklamacji.
Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Odpowiedź zostanie przesłana Uczestnikowi na adres korespondencyjny lub mailowy wskazany w reklamacji.
Organizator wskazuje łącze elektroniczne do pla ormy ODR (Online Dispute Resolu on) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie
sporów: h ps://ec.europa.eu/consumers/odr.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: h ps://
www.uokik.gov.pl i h ps://www.rf.gov.pl.
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za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 października 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4,
poz. 28 ze zm.).
W przypadku, kiedy Organizator otrzyma dane osobowe Polecanego od kilku Polecających i spełnione zostaną warunki określone w pkt
2 powyżej, wówczas prawo do Nagrody przysługuje Polecającemu, który jako pierwszy przekazał dane osobowe Poleconego.
Nagroda, o której mowa w niniejszym paragra e stanowi sprzedaż premiową. Sprzedaż taka na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy
podlega zwolnieniu z opodatkowania.
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Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Programem Poleceń zostały określone w Załączniku nr 3 do
Regulaminu stanowiącym Politykę Prywatności, dostępną na stronie internetowej Organizatora h ps://davinci.pl/politykaprywatnosci-2/ oraz w jego siedzibie.
Przed przystąpieniem do Programu Poleceń, Polecający powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, w tym Klauzulą Informacyjną.
Jeżeli Uczestnik odmówi akceptacji Regulaminu, nie będzie mógł przystąpić do Programu Poleceń.
Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie Poleceń, w tym
w szczególności do wypłaty Nagrody w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin zastępuje REGULAMIN PROMOCJI „EKOambasador” i wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2021 r. Znajduje on
zastosowanie do poleceń przekazywanych do Organizatora od dnia 25 listopada 2021 r.
Program Poleceń łączy się z innymi promocjami, które organizuje Organizator.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej davinci.pl oraz w siedzibie Organizatora.
W sprawach nieregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
a)
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Poleceń „EKOambasador”,
b)
Załącznik nr 2- Oświadczenie Polecanego,
c)
Załącznik nr 3- Polityka Prywatności

____________________________
(podpis)
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Poleceń „EKOambasador”- Oświadczenie o przystąpieniu do Programu Poleceń
„EKOambasador”

____________________, ____________________
(miejscowość)
(data)

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU POLECEŃ „EKOambasador”

Imię i nazwisko* …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania* …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………

TAK

NIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Programu Poleceń „EKOambasador”
dostępnym na stronie
h ps://davinci.pl/program-ekoambasador/ oraz oświadczam, że
akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią informacji o zasadach przetwarzania moich danych
osobowych wskazanych w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.

W przypadku zmiany danych osobowych przekazanych Organizatorowi zobowiązuję się poinformować o zmianie w
terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Jeżeli ulegnie zmianie jakaś informacja wpisana do niniejszego oświadczenia, należy zmianę zgłosić pisemnie do
Organizatora w ciągu 3 dni od zaistnienia zmiany.

____________________________
(podpis)
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*dane obowiązkowe

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Poleceń „EKOambasador”- Oświadczenie Polecanego

____________________, ____________________
(miejscowość)
(data)

OŚWIADCZENIE POLECANEGO

Imię i nazwisko* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail / Nr telefonu* ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Polecający* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

TAK

NIE
Wyrażam zgodę na przekazanie przez moich danych osobowych do DA VINCI GREEN ENERGY spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany
Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000882924, NIP: 8961601006, REGON: 388144161 w celach związanych z
obsługą i realizacją Programu Poleceń
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Programu Poleceń „EKOambasador” dostępnym
na stronie h ps://davinci.pl/promocja-ekoambasador/ oraz oświadczam, że akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią informacji o zasadach przetwarzania moich danych
osobowych wskazanych w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Zgody marke ngowe
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (zaznać odpowiednie) na otrzymywanie od DA VINCI GREEN ENERGY spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich informacji i treści handlowych i marke ngowych dotyczących produktów i usług
oferowanych przez DA VINCI GREEN ENERGY spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
TAK

NIE
Drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail
Drogą telefoniczną na wskazany przeze mnie numer telefonu za pośrednictwem SMS
Drogą telefoniczną na wskazany przeze mnie numer telefonu, w tym za pośrednictwem automatycznych
systemów wywołujących

____________________________
(podpis)
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Polityka Prywatności
Wstęp
Jako właściciel serwisu davinci.pl (dalej „Serwis”) szanujemy Twoje prawa i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność.
Szczegółowe regulacje z tym związane zamieszczamy w tym dokumencie (zwanym dalej „Polityką Prywatności”), którą przyjmujemy od
momentu powstania Serwisu.
W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych poniżej informujemy, w jaki sposób
będziemy przetwarzać, zabezpieczać i wykorzystywać dane osobowe zbierane w następujących sytuacjach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dane zebrane o osobach odwiedzających Serwis (np. za pomocą cookies),
dane zebrane przez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie,
dane zebrane w trakcie kontaktu przez telefon, email, Facebook, Messenger lub inne komunikatory,
dane zebrane przy zapisie do newsle era,
dane zebrane i przekazane nam przez podmioty trzecie (np. zewnętrznych usługodawców, uczestników akcji promocyjnych),
dane zebrane w trakcie rekrutacji, gdy kandydat skontaktuje się za pomocą Serwisu lub prześle CV bezpośrednio do Spółki Da
Vinci Green Energy Sp. z o. o.
W przypadku, gdy dane osobowe zbierane będą w innych sytuacjach, niż opisane powyżej Spółka będzie osobno informować o tym, w jaki
sposób informacje te będzie przetwarzać.
1. Administrator danych osobowych
1.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest Da Vinci Green Energy Sp.
o.o., z siedzibą w 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, KRS0000882924, REGON 388144161, NIP 8961601006 (występująca w Polityce
Prywatności również jako „Spółka”, „My” lub „Administrator”).
1.2. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:
– pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem – 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1,
– za pomocą wiadomości e-mail: biuro@davinci.pl
2. Cel i podstawy prawne przetwarzania
Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:
• odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pomocą formularzy kontaktowych, bądź na wiadomości wysłane na nasze dane
kontaktowe widoczne w Serwisie – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
• analizy korzystania ze strony internetowej, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
• dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie
uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,
• marke ngu bezpośredniego produktów lub usług – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku gdy łączy nas
istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać – w oparciu o Twoją zgodę ,
• aby wysyłać biuletyny („newsle er”) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku gdy zapiszesz się do naszego
newsle era,
• w przypadku zawarcia z Tobą umowy na świadczenie przez nas usług lub dostawę towaru – w oparciu o fakt, że dane te są niezbędne
do zawarcia, a następnie do wykonania umowy, w tym do jej rozliczenia,
• w przypadku zawarcia umowy z podmiotem, z którym jesteś związany (np. jako osoba reprezentująca ten podmiot, czy też osoba
wykonująca umowę w imieniu i na rzecz tego podmiotu) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych
osobowych,
• archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych – w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem
prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.
3. Dane przetwarzane w celu kontaktu – zakres przetwarzania
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Możemy kontaktować się z Tobą w szczególności, gdy:
a) Ty pierwszy postanowisz się z nami skontaktować (w tym za pomocą dostępnego na naszych stronach formularza kontaktowego,
podanych adresów e-mail, numerów telefonów, naszej strony na portalu Facebook, komunikatora typu Messenger czy też tradycyjnie
za pomocą poczty, albo osobiście), a my będziemy chcieli na Twoją wiadomość odpowiedzieć,
b) Twoje dane zebraliśmy z innych źródeł niż bezpośrednio od Ciebie (np. z powszechnie dostępnych źródeł, od rm świadczących
usługi w zakresie wparcia działań marke ngowych, call center, bądź zebranych w ramach akcji promocyjnych i systemów poleceń, w
których dane przekazują nam uczestnicy tych akcji).
W takich sytuacjach przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane (Twoje dane kontaktowe,
treść wiadomości lub zapis z rozmowy) lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identy kacyjne oraz
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kontaktowe, a także adres IP w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszym Serwisie), bądź też które posiadamy w
związku z łączącą nas relacją lub otrzymaliśmy od podmiotów trzecich. Dane te przetwarzamy:
a) z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, to jest w celu:
odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
marke ngu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich (w sytuacji, gdy nie posiadamy wyrażonej
przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych do celów marke ngowych),
archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych
obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych),
rozliczenia umów z naszymi kontrahentami, którzy zapewniają nam usługi wspierające kontakt, jak np. call center, czy usługi
IT,
albo:
b) w oparciu o Twoją zgodę – w przypadku gdy dane te służą do celów marke ngowych a nie łączy nas istniejąca relacja biznesowa, lub
gdy są zbierane w celu przekazania ich dalej innym podmiotom.
4. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu – zakres przetwarzania
W przypadku gdy korzystasz z naszego Serwisu zapisujemy informacje na temat sposobu korzystania z naszego Serwisu oraz wcześniej
odwiedzony stron, a także informacje na temat dokonanych przez Ciebie wyborów (np. w zakresie cookies) . W większości przypadków nie
będziemy w stanie Cię zidenty kować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast gdy jesteśmy w stanie
połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z
nami za pomocą formularza kontaktowego na naszym Serwisie), stają się one dla nas Twoimi danymi osobowymi. Dane te przetwarzamy:
• z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest
w szczególności:
1. a. dostosowania sposobu, w jaki Serwis jest wyświetlany i jego personalizacji,
2. b. analizy zachowania na stronie w tym dla poprawy jej funkcjonowania oraz bezpieczeństwa,
albo:

1.

w oparciu o Twoją zgodę – w przypadku gdy dane te służą do celów marke ngowych a nie łączy nas istniejąca relacja
biznesowa, lub gdy są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

5. Dane zebrane przy zapisie do newsle era – zakres przetwarzania
W przypadku, gdy podasz nam swoje dane kontaktowe w celu zapisania się na newsle er, będzie to dla nas jednoznaczne z udzieleniem
nam zgody na przesyłanie informacji handlowych zawartych w tym newsle erze drogą elektroniczną (mailową). Przetwarzanie danych w
tym celu oparte będzie o nasz prawnie uzasadniony interes, to jest realizację wysyłki newsle era, którą zamówisz poprzez zapisanie się do
tej usługi.
6. Dane zebrane w trakcie rekrutacji – zakres przetwarzania
W przypadku gdy korzystając z danych kontaktowych dostępnych w Serwisie postanowisz przesłać nam swoje dokumenty aplikacyjne i wziąć
udział w rekrutacji, zapisujemy informacje o Tobie zawarte w tych dokumentach. W zakresie, w jakim mieszczą się one w katalogu
wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy podstawą ich przetwarzania jest ten przepis prawa. W przypadku gdy przekażesz nam szerszy zakres
informacji (np. swoje zdjęcie), zachowanie Twoje rozumieć będziemy jako zgodę na wykorzystanie tych informacji na potrzeby rekrutacji.
7. Dane zebrane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy z Administratorem (w tym akceptacją regulaminu) – zakres
przetwarzania
W przypadku gdy Administrator zawiera z Tobą umowę, do jej zawarcia oraz wykonania niezbędne mogą być Twoje dane osobowe. Za
zawarcie umowy na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności rozumieć należy również akceptację regulaminu opublikowanego przez
Administratora, np. regulaminów promocji organizowanych przez Administratora. Administrator zbierać może także Twoje dane jeżeli jesteś
osobą działającą w imieniu i na rzecz strony umowy z Administratorem i przetwarzać je zarówno w związku z jej zawarciem, czy też na
potrzeby jej wykonania. W tym pierwszym przypadku dane zbierane są zwykle bezpośrednio od Ciebie jako strony umowy, a także mogą być
pozyskane na skutek działania dostawców usług marke ngowych, czy call center oraz od osób biorących udział w programach poleceń
realizowanych przez Administratora. W tym drugim przypadku Twoje dane otrzymywane są co do zasady od strony umowy lub z
powszechnie dostępnych źródeł. Dane te przetwarzane są przez Administratora z uwagi na fakt, że są one niezbędne do zawarcia,
wykonania i rozliczenia umowy, a także z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Administratora, w tym gdy nie jesteś stroną zawieranej
umowy, ale Twoje dane potrzebne są do jej zawarcia lub wykonania, do obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń związanych z umową.
8. Okres przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
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o do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której
nawiązałeś kontakt,
o do celów marke ngowych – przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, to jest czas istnienia łączącej nas
relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona,
o do celów związanych z zawartą umową – przez czas niezbędny do jej wykonania i rozliczenia,

o do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia tych roszczeń lub ich
dochodzenia przed właściwymi podmiotami,
o do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny zgodnie z tymi
przepisami dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Administratora,
o do celów poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa naszego Serwisu – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do
realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
o do celu wysyłki newsle era – od dnia zapisania się do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich
przetwarzania (wypisania się z newsle era)
o do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii
zapasowych i archiwizacji u Administratora,
o do celów rekrutacji – przez czas prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od otrzymania Twoich
dokumentów aplikacyjnych, chyba że proces rekrutacyjny będzie trwał dłużej, zostaniesz zatrudniony lub udzielisz nam
swojej zgody na przetwarzanie tych danych do celów przyszłych rekrutacji. Po upływie wskazanych 6 miesięcy dane te będą
archiwizowane i przechowywane nie dłużej niż przez 3 kolejne lata – wyłącznie w celu realizacji polityki w zakresie
prowadzenia kopii zapasowych i archiwalnych oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
9. Odbiorcy danych
Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych
podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane
osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:
• osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi
przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, call center, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, w tym realizacji wysyłki
maili, hos ngu, kancelariom prawnym, rmom księgowym),
• odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub
innego organu władzy,
• innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by
chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób zycznych lub dla dobra ogółu.
10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów z którymi współpracujemy. Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu
ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem
wymaganych zabezpieczeń.
11. Uprawnienia
W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w
punkcie 1 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:
• Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie
zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na
Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za
przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi
takiego żądania.
• Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo
w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
• Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje
dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy
byś nas o tym zawiadomił.
• Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w
sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
• Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych
przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne –
mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz
również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by
sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz
prawnie uzasadniony interes.
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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____________________________
(podpis)

