Polityka prywatności ATW Team Sp. z o.o.
(dalej jako: „ATW Team”)
W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/41/WE (dalej: „RODO”), celem właściwego zabezpieczenia
Państwa danych osobowych oraz przekazania Państwu niezbędnych informacji o dokonywanym ich przetwarzaniu, wskazujemy, co następuje:
Podstawowe pojęcia:
1. Dane osobowe – dane, przy pomocy których możliwa jest identyfikacja konkretnej osoby.
2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest ATW Team Sp. z o.o. z siedzibą
w Żorach (44-240), ul. Moniuszki 26, e-mail: rodo@atw-team.com
3. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje na danych osobowych, w tym ich zbieranie, utrwalanie, udostępnianie, czy usuwanie,
4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba odpowiedzialna za
bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez ATW Team,
5. Powierzenie danych osobowych – przekazanie danych osobowych
podmiotowi, który administruje nimi w imieniu administratora.
I. Przetwarzanie danych osobowych
W momencie udostępnienia danych osobowych ATW Team staje się ich
administratorem.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały
nam udostępnione i jedynie dla realizacji celu udostępnienia, m. in.: w celu
nawiązywania i ewentualnego utrzymywania relacji biznesowych, w tym
związanym z należytym wykonywaniem umów i usług, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Spółki, a także gdy będzie to niezbędne
do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Cele przetwarzania znajdują się w odpowiednich obowiązkach informacyjnych.
Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
• Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• zawartej umowy, wykonanej usługi lub w celu podjęcia działań przed jej
wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
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w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa realizacji usług oraz
sieci informatycznych, w tym celem dochodzenia, ustalenia lub obrony
swoich roszczeń przez Spółkę.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Zgoda może być
w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak przedstawienie odpowiedniej
oferty oraz ewentualne nawiązanie współpracy.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
• upoważnieni pracownicy administratora, jak również podmioty przetwarzające dane w jego imieniu,
• podmioty współpracujące lub powiązane z ATW Team,
• osoby trzecie w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa,
wykonania nakazu władz publicznych,
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora
Powierzenie danych zawsze odbywa się na podstawie odpowiedniej
umowy, a podmiot, któremu przekazywane są dane, chroni je w prawidłowy sposób. Pracownicy ATW Team zostali w odpowiedni sposób upoważnieni do przetwarzania danych osobowych i zachowują w tym zakresie poufność.
Przetwarzaniu danych osobowych towarzyszy stosowanie odpowiednich
mechanizmów, celem ich prawidłowego zabezpieczenia i uniemożliwieniu dostępu do nich osobom nieuprawnionym. Za wdrożenie i kontrolę
stosowanych przez ATW Team systemów zabezpieczających dane odpowiada powołany w ramach spółki Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który pozostaje w kontakcie z właściwym organem nadzorczym.
II. Prawa użytkowników
Administrator danych osobowych uwzględnia decyzje osoby, której dane
dotyczą, w związku z zakresem i celem przetwarzania danych. W każdej
chwili możliwy jest kontakt z administratorem w celu uzyskania informacji na temat zakresu sposobu i celu, w jakim przetwarzane są dane
osobowe.
W przypadku przetwarzania danych w oparciu o udzieloną zgodę, może
ona zostać w każdej chwili cofnięta. Wiązać się to jednak będzie z dalszym brakiem możliwości świadczenia przez ATW Team usług oraz nawiązywania kontaktu. Analogiczne konsekwencje będzie miało skierowanie
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do ATW Team wniosku o usunięcie danych osobowych. Natychmiastowe usunięcie danych nie zawsze jest możliwe (dot. to w szczególności
sytuacji, gdy odrębne przepisy nakładają na administratora obowiązek
przechowywania danych osobowych przez określony czas).
W każdej chwili możliwa jest aktualizacja oraz zmiana podanych danych osobowych. W określonych przypadkach (np. w sytuacji, gdy dane
przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez administratora) przewidziane zostało prawo do sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku wystąpienia podejrzenia, że doszło do naruszenia danych
osobowych, prosimy o niezwłoczny kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dzięki temu będziemy mogli podjąć kroki celem zapewnienia skutecznej ochrony i zapobieżenia wystąpieniu dalszych naruszeń. Ponadto, w opisywanej sytuacji możliwe jest również wniesienie
skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2.
III. Polityka plików cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
1.Do czego używane są pliki „cookies”?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
2. Jakie pliki „cookies” używane są w naszym Serwisie?
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
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w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora Serwisu,
w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich
własnej polityce prywatności.
3. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Pliki „cookies” stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych
osobowych.
4. Zarządzanie plikami „cookies”:
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Niniejsza polityka ma charakter informacyjny i nie zastępuje przepisów
prawa. W razie konieczności zmiany polityki, jej zmodyfikowana wersja
będzie dostępna na naszej stronie internetowej.
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
email: rodo@atw-team.com
ATW Team Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 26
44-240 Żory
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