
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§1. 

Zgodnie z wymaganiami 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 (dalej RODO), a także 

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych 

osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych 

danych osobowych. 

§2. 

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z 

naszych usług oraz udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik portalu ma prawo do 

ich edytowania lub usunięcia z naszego serwisu po kontakcie z Inspektorem ds. ochrony 

danych osobowych. 

§3. 

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony www.fides-up.pl jest Michał 

Kmiotek KOMMAK z siedzibą ul. Opolska 30, 46 – 060 Prószków. Wyznaczony został 

Inspektor ds. ochrony danych osobowych. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za 

kontakt z użytkownikami serwisu w sprawie ochrony ich danych oraz za prawidłowe ich 

przetwarzanie zgodne z obowiązującym prawem. 

Inspektor ds. ochrony danych osobowych: Michał Kmiotek, 

Kontakt: tel. 77 547 23 22. 

  

§4. 

Zakres danych osobowych, które są zbierane na stronie www.fides-up.pl: 

- imię i nazwisko; 

- adres zamieszkania lub adres firmy; 

- nr telefonu; 

- adres email; 

- cookies. 

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: 



- wypełniając formularz kontaktowy; 

Rejestracja jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić skorzystanie z 

naszych usług. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda na przechowywanie danych 

może być w każdym czasie cofnięta. Konieczny jest w tym celu kontakt z Inspektorem ds. 

ochrony danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, 

powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. 

  

§5. 

Sposoby przetwarzania danych osobowych oraz ich cele zgodne z podstawą prawną: 

- realizacja umowy pomiędzy Michał Kmiotek KOMMAK a Użytkownikiem portalu (podstawa 

prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest 

Użytkownik. Czas przetwarzania przez cały okres realizacji umowy wraz z zachowaniem 

terminu na wnoszenie roszczeń bądź wskazanie uwag przewidzianych prawem. 

- marketing produktów i usług administratora (dotyczy automatycznego profilowania danych), 

(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

Czas przetwarzania danych do momentu cofnięcia bądź ograniczenia zgody. 

- przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i 

funkcjonalności serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes 

administratora. Czas przetwarzania danych do momentu istnienia uzasadnionego interesu. 

§6. 

Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie 

wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Udzielona zgoda może być 

w każdym momencie cofnięta po kontakcie z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych. 

§7. 

Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy podmiotom 

zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów, z którymi współpracujemy przy realizacji umów, np. 

operatorom systemów płatności, firmom kurierskim. W takich przypadkach ilość danych 

przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do koniecznego 

minimum. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do 

przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w 

zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich 

pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. 



Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym 

organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Nie 

przechowujemy danych poufnych np. danych dostępu do konta bankowego. 

§8. 

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

§9. 

Prawa przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem przez www.fides-up.pl 

danych osobowych: 

- prawo dostępu do własnych danych oraz możliwość uzyskania ich kopii; 

- prawo żądania poprawienia błędnych danych; 

- prawo do usunięcia danych; 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z 

Inspektorem ds. ochrony danych osobowych (dane w § 3 powyżej). 


