Polityka prywatności Serwisu internetowego optolectronic.pl

1. Definicje
1.1. Administrator – Katolik Group Sp. z o.o. ul. Okrzei 21 , 48-130 Kietrz wpisaną
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem

KRS 0000522025, NIP

7481582165 REGON 161609390
1.2. Dane osobowe – "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
1.3. Przetwarzanie- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych

lub

zestawach

danych

osobowych

w

sposób

zautomatyzowany

lub

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie,

adaptowanie

lub

modyfikowanie,

pobieranie,

przeglądanie,

wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
1.4. Podmiot przetwarzający- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
1.5. Zbiór danych- oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według
określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany,
zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
1.6. Przedsiębiorca -oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność
gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia
prowadzące regularną działalność gospodarczą;
1.7. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
1.8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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;
1.9. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem
www.optoelectronic.pl

1.10. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo
kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu
Przy korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera tylko i wyłącznie dane w
zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. W dalszych punktach niniejszej
polityki zostaną wyszczególnione konkretne cele zbierania wymienionych danych.
W ramach umowy powierzenia danych osobowych dane użytkownika są przechowywane
serwerach firmy Zenbox Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie pry ul. Dąbrowskiego 7, 42200 Częstochowa, która to firma w rozumieniu niniejszej prywatności jest podmiotem
przetwarzającym dane. Serwis Optoelectronic jest oparty na oprogramowaniu Wordpress i
Woocommerce.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
A) Korzystanie z Serwisu
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez
Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania
Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
3.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
B) Formularz kontaktowy
3.2. W celu skontaktowania się z Administratorem w Serwisie udostępnia on
ogólnodostępny formularz kontaktowy. W celu skorzystania z formularza niezbędne jest
podanie danych osobowych umożliwiających nawiązanie kontaktu z użytkownikiem i
udzielenie odpowiedzi na przesłaną przez niego wiadomość. Dane oznaczone jako
obowiązkowe są wymagane w celu odczytania i obsługi wiadomości użytkownika a w
przypadku braku ich podania obsługa nie jest możliwa. Podanie danych wykraczających
poza zakres obowiązkowy jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udzielenia
odpowiedzi przez Administratora.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy- użytkownika oraz
obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie
usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
C) Marketing
3.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora
w celu kierowania do niego treści marketingowych w różnej formie w tym m.in. poprzez
wiadomość e-mail, wiadomości MMS/SMS. Podjęcie wymienionych działań jest możliwe
jedynie w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody, którą może wycofać w
dowolnym momencie.
3.5. Dane osobowe są przetwarzane:
3.5.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną
przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;
3.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności.
4. Pliki cookie
W ramach prowadzenia Serwisu Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookie. Szczegółowe
cele i zasady korzystania zz ww. plików znajdują się w pliku umieszczonym w Serwisie
Administratora o tytule Polityka cookies.
5. Okres przetwarzania Danych osobowych
5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej
usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia
usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie
jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać
tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub

anonimizowane.
6. Uprawnienia Użytkownika
6.1. Użytkownik ma prawo nieograniczonego dostępu do treści danych jak i do żądania ich
usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jak i
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych
osobowych t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w opisane niżej sposoby:
1. Elektronicznie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza

elektronicznego (dostępnego bezpośrednio na platformie biznes.gov.pl
2. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza na elektroniczną skrzynkę

podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP
(dostępny na stronie https://uodo.gov.pl/pl/134/233)
3. Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza za pomocą pisma ogólnego

dostępnego na platformie biznes.gov.pl lub platformie epuap.gov.pl
4. Tradycyjną pocztą wysyłając wypełniony formularz dostępny na stronie

https://uodo.gov.pl/pl/134/233 na adres Urzędu t.j.:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
S6.2. Poza uprawnieniem użytkownika opisanym w pkt. 6.1. niniejszej polityki użytkownik
ma prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w
oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
6.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę
zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez
sposoby wymienione w pkt. 10 niniejszej polityki prywatności.
7. Odbiorcy Danych osobowych
7.1. Przy wykonywaniu usług przez Administratora jest on uprawniony do ujawnienia
danych osobowych podmiotom zewnętrznym w szczególności dostawcom usług IT
umożliwiającym prawidłowe korzystanie z Serwisu czy innym podmiotom w tym m.in.
wobec Google Ireland LTD (Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4,
Irlandia) będąca dostawcą narzędzi reklamowych i analitycznych Google Analytics oraz
Google Tag Manager, Google search console, Facebook Ireland LTD (4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) będąca dostawcą narzędzia reklamowego

Pixel, a także operatorem serwisów Facebook na którym Administrator posiada profil
7.2. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie danych innym podmiotom do ich
własnych celów, w tym celów marketingowych.
7.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z
przepisami obowiązującego prawa.
7.4. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych
Użytkownika, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez
wiedzy Użytkownika tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po
wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
8. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG
8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu
Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z
zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
dotycząca

stwierdzenia

zapewnienia

odpowiedniego

stopnia

ochrony

Danych

osobowych;
8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
Europejską;
8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy.
8.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza
EOG na etapie ich zbierania.
9. Bezpieczeństwo Danych osobowych
9.1. Administrator w sposób stały prowadzi analizę ryzyka, która ma celu zapewnienie, że
przetwarzane przez niego dane są przechowywane w sposób bezpieczny, którego celem
nadrzędnym jest zapewnienie, że dostęp do danych mają tylko i wyłącznie osoby
upoważnione i jedynie w zakresie niezbędnym ze względu na wykonywane przez nie
zadania. Administrator czuwa, aby wszystkie czynność na danych osobowych były
zarejestrowane i wykonywane tylko i wyłącznie przez uprawnionych pracowników i

współpracowników.
9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i
inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie
Administratora.
9.3.Administrator

zastrzega

sobie

prawo

do

odmowy

wypełnienia

obowiązku

informacyjnego, oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika.

10. Dane kontaktowe
10.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:
- telefon: 668 122 914
- mail: p.katolik@katolikgroup.pl
- listownie: ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz
- formularz kontaktowy udostępniony na stronie Serwisu pod www.optoelectronic.pl
11. Zmiany Polityki prywatności
11.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
11.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.10.2022 r.

