Polityka Prywatności
Niniejszym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Bednarz z siedzibą w Brzegu.
Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą mailową: geodeta_brzeg@wp.pl

Państwa dane przetwarzamy w celach:
- zawarcia i wykonania usługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązkach prawnych, np. wystawienia
i przechowywania faktur (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- w celach marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy następujące kategorie danych:
- podstawowe dane identyfikacyjne osoby indywidualnej (imię, nazwisko, adres
zamieszkania/zameldowania),
- dane identyfikacyjne przedsiębiorstw( nazwa firmy, NIP, siedziba),
- numer telefonu, adres e-mail.
- dane użytkowników strony WWW

Okres przechowywania danych:
Państwa dane pozyskane w celu i dla potrzeb niezbędnych do realizacji
obowiązkówAdministratora przechowywane będą przez okres wykonywania obowiązków
oraz przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych np. przepisy
podatkowe.
Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do
czasu jej cofnięcia.

Przysługuje Państwu prawo:
Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
Prawo do usunięcia danych.
Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z
naruszeniem ochrony danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
Z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa danych Państwa dane osobowe mogą zostać
przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz przedsiębiorcom stalewspółpracującym z
administratorem .
Przy świadczeniu usług na Państwa rzecz współpracujemy między innymi z biurem
rachunkowym oraz podwykonawcami.

Pozyskiwanie informacji o użytkownikach strony WWW
Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach
strony WWW w następujący sposób:
- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Umożliwiamy skontaktowanie się z za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez
wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Podane w nim dane używane są
przez firmę do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub
zamówienie.
- Poprzez pliki cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki Cookies - niewielkie informacje tekstowe przechowywane na
Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być
odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system
teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tj. po jej zamknięciu – są to tzw. cookies sesyjne.

Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam
rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
W menu pomocniczym przeglądarki internetowej mogą Państwo znaleźć wyjaśnienia
dotyczące zmiany ustawień cookies.
Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować
trudności w korzystaniu z naszych stron internetowych.

Informacja do formularza kontaktowego:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
przez Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Adam Bednarz z siedzibą w Brzegu
w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności.

