
Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych: Aleksandra Skowierzak – Usługi w zakresie BHP,
Ochrony Środowiska i ppoż., 45-023 Opole, ul. Krawiecka 3/2. 

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w
Serwisie. 

Korzystanie ze strony internetowej: www.asbhpopole.pl  oznacza akceptację poniższych warunków Polityki
Prywatności oraz Polityki Cookies (dalej: Polityka).

Dane osobowe są przetwarzane przez: Aleksandra Skowierzak – Usługi w zakresie BHP, Ochrony Środowiska i
ppoż. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:

- dostępu do Twoich danych osobowych na podst. art. 15 RODO,

- sprostowania Twoich danych osobowych na podst. art. 16 RODO,

- usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podst. art. 17 RODO,

- ograniczenia ich przetwarzania na podst. art. 18 RODO,

- przenoszenia Twoich danych osobowych na podst. art. 20 RODO,

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podst. art. 21 RODO,

- cofnięcie zgody na przetwarzanie danych na podst. art. 7 ust. 3 RODO.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw
wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane
powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane
zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam
sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być
potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu,

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2. Cele i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzam wyłącznie w zakresie:

a) niezbędnym do realizacji umów (sprzedaży i dostawy usług/produktów), 

http://www.asbhpopole.pl/


b) wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (wymagane prawem rejestry

transakcji handlowych, faktur, rozliczeń podatkowych itp.),

c) realizacji usług administratora – przekazywanie klientom informacji i ofert dotyczących

usług/produktów (prawnie uzasadniony interes administratora danych), z poszanowaniem innych
regulujących te czynności przepisów prawa.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów

Operatora.

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych
Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce dnia 14.07.2021
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