POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogoó lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, izż administratorem Panó stwa danych
osobowych jest RoNet Rafał Romanowski z siedzibą w Rotmance (83-010), ul.
Jarzębinowa 47, NIP: 5841454558, email: ronet@rotmanka.pl, tel.+48 601-661-802, zwany
dalej Administratorem.

II.

Podanie przez Panó stwa danych osobowych jest dobrowolne jednak, jest niezbędne do
zawarcia i wykonania umowy na só wiadczeniu usług. Panó stwa dane osobowe będą
przetwarzane przez RoNet Rafał Romanowski w szczegoó lnosó ci:

1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działanó przed zawarciem umowy na zż ądanie osoby, ktoó rej dane dotyczą lub
wykonania umowy, ktoó rej stroną jest osoba, ktoó rej dane dotyczą (dane niezbędne do
zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciązż ącego na Administratorze

2.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu produktoó w lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie
profilu klienta
b) organizowania i przeprowadzania konkursoó w oraz innych akcji marketingowych
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczenó
d) prowadzenia analiz jakosó ci technicznej só wiadczonych usług i sprzętu;

3.

Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym
Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia
przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty
elektronicznej (e-mail)
b) marketingu bezposó redniego produktoó w lub usług własnych RoNet Rafał Romanowski
c) marketingu bezposó redniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących
np. transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług
telekomunikacyjnych só wiadczonych abonentowi przez Administratora.

Marketing bezposó redni, o ktoó rym mowa w pkt b) powyzż ej mozż e bycó realizowany przez RoNet
Rafał Romanowski za pomocą só rodkoó w komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail),
telekomunikacyjnych urządzenó konó cowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych
systemoó w wywołujących (np. urządzenó słuzż ących do automatycznego inicjowania połączenó
telefonicznych).
III.

Panó stwa dane osobowe nie będą przekazywane do Panó stwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej

IV.
1.

Okres, przez ktoó ry dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedazż owej obsługi klientoó w (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczenó przysługujących RoNet Rafał
Romanowski.
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisoó w
podatkowych lub rachunkowych);

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktoó w lub usług własnych RoNet
Rafał Romanowski na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do
czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, ktoó rej dane dotyczą;
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu
jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora
danych transmisyjnych dla celoó w marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora,
dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
V.

Prawa osoby, ktoó rej dotyczą dane osobowe:

1. prawo dostępu do tresó ci swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania,
2. prawo do sprostowania danych, jezż eli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne,

3. prawo zż ądania od Administratora usunięcia danych,
4. prawo zż ądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezposó redniego,
7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego
panó stwa członkowskiego Unii Europejskiej, własó ciwego ze względu na miejsce zwykłego
pobytu lub pracy osoby, ktoó rej dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego
naruszenia RODO,
8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodnosó có z prawem
przetwarzania, ktoó rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
VI.

Dane osobowe mogą bycó udostępniane partnerom handlowym (np. agenci, call center,
sponsorzy), przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom windykacyjnym, bankom,
operatorom pocztowym, przewozó nikom, firmom drukującym korespondencję lub
obsługującym korespondencję otrzymywaną od klientoó w, biurom informacji gospodarczej,
firmom archiwizującym dokumenty, firmom zajmującym się badaniami opinii klientoó w,
partnerom só wiadczącym usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemoó w
informatycznych i serwisoó w internetowych), dostawcom usług księgowych, prawnych i
doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

