Polityka prywatności
Hybstar Michał Dzwonkowski
Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowane
przez firmę Hybstar Michał Dzwonkowski z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ulicy
Wyspiańskiego 34/7, NIP 1132317071, Regon 146327251.
Zamieszczone informacje są zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, dalej RODO).
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób współpracujących z Hybstar Michał Dzwonkowski,
Klientów oraz odwiedzających witrynę dobrelody.com jest Hybstar Michał Dzwonkowski ul.
Wyspiańskiego 34/7 43-300 Bielsko-Biała, email: hybstar@hybstar.com, zwana dalej
Administratorem.
2.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) zawierania i wykonywania umów, w tym kontaktowania się z Państwem w celu realizacji
zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w związku z zawartą umową przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa, przede wszystkich obowiązków podatkowych i
księgowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją
naszego
prawnie
uzasadnionego
w
tym
interesu
(podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
W związku z przetwarzaniem przez Hybstar Michał Dzwonkowski danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt na adres:
hybstar@hybstar.com
Ponadto informujemy, że w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza
przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podkreślamy, że podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia
prowadzonej działalności.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
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4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym wyłącznie na
potrzeby
związane
z
realizacją
i
wykonywaniem
praw
wynikających
z umów, w tym (ale nie wyłącznie) podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne,
informatyczne, marketingowe, dostarczającym przesyłki kurierskie oraz zapewniającym
obsługę administracyjną, prawną.
5.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej,
z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego konkretne żądanie z Państwa strony związane z
realizacją zamówienia.
6.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
zawartej umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do
czasu
wypełnienia
obowiązków
wynikających
z przepisów
podatkowych
i rachunkowych.
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