Polityka prywatności
Eko Energia Fotowoltaika Kraków
I. Informacje ogólne
Administratorem strony jest Eko Energia Fotowoltaika Kraków Dawid Pitala, ul. Bronowicka 131, 31351 Kraków NIP PL6772453035 REGON 386050757
Strona internetowa wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach internetowych,
pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w
celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.
Strona internetowa wykorzystuje ciasteczka "cookies", które służą identyfikacji przeglądarki podczas
korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np.
rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie
statystyk poszczególnych witryn.
Oferta handlowa przedstawiona na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksy Cywilnego art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Każda
strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
II. Ochrona Danych Osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez Eko Energia Fotowoltaika Kraków Dawid Pitala zgodnie z
przepisami Rozporządzenia 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 (zwane dalej: RODO), a
także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych.
Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach
internetowych Administratora, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon
kontaktowy, adres e -mail, służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu
handlowego, przekazania Klientowi materiałów przygotowanych przez Administratora, przekazania
wyceny usług realizowanych przez Administratora, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i
ewentualnie podpisania i realizacji umowy.
Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach
internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a
także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów
Administratora cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail:
kontakt@ekoenergiakrakow.pl, stosownego oświadczenia.

Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Administratora mogą zostać ujawnione są:
pracownicy, współpracownicy Administratora, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe
rejestry długów.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia
(prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia
(prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dno wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych
przez Administratora. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres: kontakt@ekoenergiakrakow.pl.
Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
III. Obowiązek przejrzystej komunikacji Administratora z osobą, której dane dotyczą (art. 12 RODO)
Administrator w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym
językiem - w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka - udziela osobie, której dane
dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z nią wszelką
komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym
w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda,
informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane
dotyczą.
Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej
żądanie, o którym mowa w art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do
potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Jeśli
Użytkownik ich nie poda nie będzie jednak możliwe skontaktowanie się z nim, przesyłanie mu ofert
ani newslettera.
Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

IV. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich
Z założenia wszelkie działania Eko Energia Fotowoltaika Kraków Dawid Pitala kierowane są do osób
pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie
prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na
stronach serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w

celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e-maila na
adres: kontakt@ekoenergiakrakow.pl.

V. Prawa użytkowników stron internetowych należących do Eko Energia Fotowoltaika Kraków Dawid
Pitala
Osoba, której dane dotyczą:
jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe
jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu
informacji (Artykuł 15 RODO),
ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych
osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO),
ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w
wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO),
ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych
przypadkach (Artykuł 18 RODO),
ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył Administrator,
ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez
przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 RODO),
ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21
RODO ),
ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej
danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).
VII. Zmiana polityki prywatności
Eko Energia Fotowoltaika Kraków Dawid Pitala zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki
prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności. W razie dodatkowych
pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem
pod adresem e -mail: kontakt@ekoenergiakrakow.pl lub pod numerem telefonu: 690 006 509.

