I. Polityka prywatności
Szanujemy prywatność naszych klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z
obowiązującym prawem zagwarantować poufność przetwarzanych danych osobowych, w których
posiadanie weszliśmy za pośrednictwem serwisu internetowego www.indecotrojmiasto.pl
II. Administrator strony
Współadministratorami i właścicielami serwisu internetowego są Domosław Sulowski i Jakub
Dłużewski działających wspólnie i solidarnie w ramach spółki cywilnej INDECO TRÓJMIASTO
D. SULOWSKI J. DŁUŻEWSKI S.C. NIP: 9571075993 REGON: 360187548, adres: ul.
Narwicka nr 2C, 80-557 Gdańsk, adres e-mail biuro@indecotrojmiasto.pl W ramach umowy o
współadministrowanie, współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności
dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w tym:
Domosław Sułowski jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Państwa obowiązku
informacyjnego.
Jakub Dłużewski jest odpowiedzialny wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa
praw.
III. Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą się
Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem
biuro@indecotrojmiasto.pl pod numerem telefonu 888 426 851 lub pisemnie na adres naszej
siedziby ul. Narwicka nr 2C, 80-557 Gdańsk.
IV. Dane osobowe
W celu zamówienia za pośrednictwem naszego serwisu internetowego bezpłatnej wyceny,
kontaktu w celu złożenia zapytania lub kontaktu dotyczącego współpracy użytkownicy są
proszeni o pozostawienie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email) niezbędnych do nawiązania kontaktu. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom
współpracującym z Współadministratorami. Informacje te są przekazywane tylko i wyłącznie
podmiotom, które mają podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
przetwarzają dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) i będą uczestniczyły w procesie niezbędnym do
odpowiedzi na zapytanie. Nie będą one przekazywane żadnym innym osobom trzecim.
Współadministratorzy nie będą sprzedawali ani udostępniali zebranych danych podmiotom
trzecim.
V. Cele przetwarzanie danych:
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Współadministratorzy przetwarzają
Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą
Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W celu zawarcia i wykonania umowy o dzieło przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
•
imię,
•
nazwisko
•
adres e-mail,
•
adres montażu,
•
adres zamieszkania,
•
numer telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności
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zmierzających do zawarcia umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać
dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
•
imię i nazwisko
•
adres e-mail,
•
adres zamieszkania — w celu badania podstaw reklamacji,
•
ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności
zmierzających do zawarcia umowy; a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać
dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach dotyczących Państwa, w szczególności
dotyczących terminu wykonania usługi, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
•
adres e-mail,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje
swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów jest
informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi)
W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie
dane osobowe, jak:
•
numer telefonu,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy
takie dane osobowe, jak:
•
imię i nazwisko,
•
firma,
•
adres zamieszkania lub adres siedziby,
•
numer NIP,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez
Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy
zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
•
imię,
•
nazwisko
•
adres e-mail,
ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne
dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec
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przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć,
wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się
przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6
ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem
Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z
RODO);
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe,
jak:
•
imię i nazwisko, ewentualnie firmę,
•
adres zamieszkania
•
numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
•
adres e-mail,
•
IP,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje
swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Współadministratorów jest
posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed
roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
•
imię i nazwisko,
•
adres e-mail,
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu
prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych
realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie
danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np.
gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);
W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
•
adres IP,
•
data i czas serwera,
•
informacje o przeglądarce internetowej,
•
informacje o systemie operacyjnym
— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu
ze strony należącej do Współadministratorów. Administrowanie stroną internetową bez użycia
serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony
interes (w tym przypadku interesem Współadministartorów jest administrowanie stroną
internetową);
VI. Wymóg podania danych osobowych
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże
w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby możliwe
było zawarcie i wykonanie umowy między Współadministratorami a Państwem.
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Aby zawrzeć i wykonać umowę o dzieło potrzebujemy imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,
adresu montażu, numeru telefonu - bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych
wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania
lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi,
konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu
telefonicznego.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
w oparciu o profilowanie.
VIII. Odbiorcy danych osobowych
Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów,
co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z
powyższym, przekazujemy Państwa dane osobowe innym podmiotom, które są zaangażowane w
realizację na Państwa rzecz umowy o dzieło.
Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji
właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym
podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć,
kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony
zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo
starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii,
oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby
poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw
trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona
danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też
każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego
przekazywania.
Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane
osobowe wyłącznie podmiotom z np. Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które
przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej
z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej
dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield,
gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych,
jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii
w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych
osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych
do państwa trzeciego.
X. Okres przetwarzania danych osobowych
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w
nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym
okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy,
że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
• trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i
wykonania umowy;
• 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są
przedsiębiorcami, czy też nie);
• 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z
prawa podatkowego;
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat —
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej
niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych i
administrowania stroną internetową.
Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych
osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.
XI. Uprawnienia podmiotów danych
Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
•
dostępu do swoich danych osobowych;
•
sprostowania danych osobowych;
•
usunięcia danych osobowych;
•
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
•
przenoszenia danych osobowych.
Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się
ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych
sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli
odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa
uwzględnienia żądania jest konieczna.
Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu
prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
Swoje uprawnienia może Państwo zrealizować poprzez:
•
wysłanie maila bezpośrednio na adres: biuro@indecotrojmiasto.pl
XII. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XIII. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
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