POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wydanie 4. z dnia 03-08-2018
Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zapisy na temat
Państwa praw i naszych obowiązków w tym zakresie.
1.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabrypol Spółka Jawna Dominika Juszczyk, z siedzibą
w Katowicach (40-431), przy ul. Szopienickiej 68, NIP: 954-00-03-509, REGON: 271882808.
Telefon: 32 256 30 50, 502 77 40 60; gabrypol@gabrypol.com; www.gabrypol.com

2.

Najważniejsze – czyli czego NIE ROBIMY
W żadnym wypadku nie sprzedajemy Państwa danych osobowych stronom trzecim.
Nie przekazujemy Państwa danych osobom nieuprawnionym – poniżej szczegółowo opisaliśmy komu
możemy przekazywać dane.
Nie wysyłamy newsletterów, nie mamy listy mailingowej.
Nie używamy Państwa danych osobowych niezgodnie z prawem i Państwa wolą – na wszystkie działania
potrzebujemy zgód opisanych poniżej.

3.

Cele przetwarzania danych osobowych – czyli do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, w konkretnych,
wyraźnych i uzasadnionych celach:
a.

przygotowanie szczegółowej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb, w tym przesłanie
informacji o produktach, dofinansowaniach, wymogach prawnych,

b.

przygotowanie i podpisanie umowy na dostarczenie towarów lub wykonanie usług,

c.

realizacja umowy na dostarczenie towarów lub wykonanie usług,

d.

przygotowanie dokumentacji technicznej,

e.

realizacja obowiązków podatkowych i prawnych,

f.

realizacja roszczeń gwarancyjnych i wynikających z rękojmi,

g.

archiwizacja dokumentacji technicznej i powykonawczej.

UWAGA! Osobnej, pisemnej zgody wymaga:
h.

udostępnienie zdjęć z realizacji umowy na dostarczenie towarów lub wykonanie usług
w celach marketingowych,

i.

udostępnienie wraz ze zdjęciami informacji na temat przedmiotu umowy na dostarczenie
towarów lub wykonanie usług – w tym rodzaju i mocy instalacji fotowoltaicznej oraz miasta,
w którym się znajduje,

j.

udostępnienie danych osobowych osobom trzecim w formie referencji,

k.

udostępnienie danych osobowych Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego w celu zgłoszenia
przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci,

l.

udostępnienie danych osobowych producentom dostarczonych urządzeń w celu rejestracji,
konfiguracji i przedłużenia gwarancji,

m. udostępnienie danych osobowych podmiotom udzielającym dofinansowań i kredytów.

4.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Punkt (32) Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 stanowi, że: „Zgoda powinna
być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do
określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym
elektronicznego) lub ustnego oświadczenia.”
W związku z powyższym traktujemy pisemne (za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej) i telefoniczne
zapytanie

ofertowe,

a

także

zapytanie

przesłane poprzez

formularz

dostępny

na

stronie

www.gabrypol.com, jako jednoznaczną, potwierdzającą czynność wyrażenia zgody na przetworzenie
danych osobowych w celach określonych w pkt. 2.a-g powyżej.
Czynności opisane w pkt. 2.h., 2.i. oraz 2.m. powyżej wymagają pisemnej zgody poświadczonej
własnoręcznym podpisem.
Czynności opisane w pkt. 2.j. powyżej wymagają przedstawienia pisemnych referencji poświadczonych
własnoręcznym podpisem.
Czynność opisana w pkt. 2.k. powyżej wymaga złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie
zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej.
Czynność opisana w pkt. 2.l. powyżej wymaga zgody przesłanej pocztą elektroniczną lub akceptacji
terminów gwarancyjnych w zawieranych umowach.
5.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie 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). W przypadku, gdy jesteśmy
uprawnieni lub zobowiązani do przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, podstawę
przetwarzania danych stanowi dobrowolnie i jednoznacznie udzielona przez Państwa zgoda.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, informujemy, że
prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas jako administratora danych osobowych są:
zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze
strony Klienta.

6.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Państwu oraz
osobom przez Państwa upoważnionym, osobom u nas zatrudnionym na podstawie udzielonego
upoważnienia, podwykonawcom tj. firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym,
firmom logistycznym oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa.
Na podstawie pisemnej zgody, do realizacji celów określonych w pkt. 2.h-l powyżej, odbiorcą Państwa
danych osobowych może zostać również:

a.

Operator Systemu Dystrybucyjnego sieci energetycznej,

b.

Producent urządzeń dostarczonych na podstawie umowy,

c.

Osoby odwiedzające stronę internetową www.gabrypol.com,

d.

Osoby żądające przedstawienia referencji w celu udowodnienia posiadanego doświadczenia
(np. w postępowaniach przetargowych lub konkursach ofert),

e.

Podmiot udzielający dofinansowania lub kredytu.

Przekazane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane.
W szczególności:
Państwa imię i nazwisko lub dokładny adres nie pojawią się na naszej stronie internetowej ani w innych
materiałach marketingowych.
Państwa dokładny adres (za wyjątkiem miasta) zostanie zaczerniony w przedstawianych referencjach –
oryginały z pełnymi danymi mogą być przedstawione do wglądu w celu weryfikacji ich autentyczności
(np. w postępowaniach przetargowych lub konkursach ofert).
Referencji osób fizycznych nie umieszczamy na stronie internetowej, za wyjątkiem indywidualnych ustaleń
i zgód udzielonych przez Klienta.
7.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe możemy przechowywać do czasu wezwania nas przez Państwa do usunięcia Państwa
danych osobowych z naszych baz.

8.

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych
W każdej chwili mają Państwo:
a.

prawo do dostępu do danych osobowych, informacji na temat celów ich przetwarzania i źródła
pozyskania, odbiorców danych i terminu ich przetwarzania,

b.

prawo do uzyskania bezpłatnej kopii danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w celu informacyjnym lub w celu
przeniesienia danych osobowych,

c.

prawo do sprostowania i uzupełniania danych osobowych,

d.

prawo do usunięcia danych osobowych,

e.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f.

prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h.

prawo do wycofania zgody na realizację celów określonych w pkt. 2.h-l. powyżej,

i.

prawo do przenoszenia danych – mogą Państwo zlecić nam przesłanie danych osobowych
bezpośrednio innemu podmiotowi

Jako administrator danych mamy obowiązek poinformowania Państwa o sprostowaniu, ograniczeniu
przetwarzania lub usunięciu Państwa danych osobowych.

9.

Prawo do usunięcia danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku ofert
niezakończonych podpisaniem umowy prawo to wykonujemy w ciągu 7 dni roboczych.
UWAGA! Ze względów prawnych i podatkowych nie możemy usunąć danych osobowych dotyczących
podpisanych umów przed upływem 6 lat od daty wystawienia faktury.
W przypadku żądania usunięcia Państwa danych osobowych przed upływem terminów gwarancji
podanych w Protokole zdawczo-odbiorczym instalacji fotowoltaicznej (dłuższych niż ww. okres 6 lat)
należy określić, czy:
a.

żądanie ma być wykonane natychmiast, co spowoduje utratę gwarancji,

b.

żądanie ma być wykonane po upływie terminów gwarancji podanych w Protokole zdawczoodbiorczym instalacji fotowoltaicznej, bez dodatkowego wezwania.

10. Wymóg podania danych osobowych i konsekwencje odmowy ich podania
Podanie danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem przygotowania oferty i zawarcia
umowy. Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości przygotowania oferty i zawarcia z nami
umowy.
11. Profilowanie
Państwa dane nie są poddawane profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu
automatycznego podejmowania decyzji.
12. Przetwarzanie danych w państwach trzecich
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską).
13. Pliki cookie
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https://www.gabrypol.com/polityka-prywatnosci/.
14. Aktualizacja polityki prywatności
Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 03-08-2018 roku i jest dostępny również na naszej stronie
internetowej www.gabrypol.com, gdzie znajdować się będzie zawsze jego aktualna wersja.

