POLITYKA PRYWATNOŚCI OZE POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.
1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.www.ozepolska.com
– zwanego dalej Serwisem internetowym,
2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych
osobowych jest OZE Polska Energia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85-862, KRS: 0000276498, NIP: 9671260980, REGON:
340284103, zwana dalej Właścicielem,
3. Dane osobowe zbierane przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu Internetowego
są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO.
4. Właściciel dokłada należytej staranności do poszanowania prywatności
Użytkowników Serwisu Internetowego oraz zawierających umowy z Właścicielem.
5. Właściciel zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych
prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób
fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanymi dalej
Użytkownikami.
6. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujących celach:
a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym,
b) prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem,
c) marketingowych i reklamowych,
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń lub obroną przed
roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
7. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Użytkownik podaje adres email, imię i nazwisko, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, w przypadku
przedstawiciela przedsiębiorcy również firmę przedsiębiorcy i NIP.
8. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub
zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas
dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,
podejmowanych w Serwisie.
9. Przekazanie danych osobowych Właścicielowi jest dobrowolne, w związku
wypełnienie formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
10. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika
przetwarzane są przez Właściciela tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po
odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
jakie może podnosić Właściciel i jakie mogą być podnoszone wobec niego. W
przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas
dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Właściciela tak długo, jak jest to

niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń.
11. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są pracownicy i współpracownicy
Właściciela, podmioty współpracujące z Właścicielem przy realizacji umów z
Użytkownikami, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Właściciela, w
szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, reklamowe,
prawne.
12. Dane osobowe Użytkowników nie były i nie będą przekazywane do państw trzecich,
tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom
lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego
do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
14. Właściciel jest obowiązany do udostępnienia danych osobowych uprawnionym
organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury,
Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
15. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one
przez Właściciela na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, jeżeli przeglądarka
internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
pochodzi, swój czas wygaśnięcia oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
identyfikującą ten plik.
16. Serwis Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych za
korzystanie z innym stron internetowych.
17. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Właścicielowi ze
skutkiem od momentu wycofania. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla
Użytkownika może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które
zgodnie z prawem Właściciel może świadczyć jedynie za zgodą.
18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
jego danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
19. Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym poprzez wysłanie wiadomości e-mail z
żądaniem usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
20. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu
lub wycofaniem zgód, Właściciel może zachować pewne dane osobowe w zakresie,
w jakim przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, ustalenia
lub dochodzenia roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania.
21. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do informacji o
celach przetwarzania tych danych, oraz uzyskać kopię tych danych.
22. Użytkownik ma prawo żądania sprostowania swoich danych, jeżeli są one
niepoprawne.
23. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
24. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Właściciel poinformuje
Użytkowników w terminie 7 dni roboczych od wejścia w życie zmian.

Polityka prywatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez OZE Polska Energia Sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85 - 862 Bydgoszcz w celu
udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, nawiązania kontaktu i zaoferowania usługi
do sprzedaży oraz prawidłowej realizacji umowy.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności niniejszego Serwisu
Internetowego, i że administratorem danych osobowych, o których mowa w tej
polityce jest OZE Polska Energia Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wł.
Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz, tel.:
,
e-mail:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. –
odesłanie. Zamknij.

