Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej: RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Toxpress Tomasz Tykierka, 47-420 Budziska
Szkolna 14a/1, NIP 6391676399, REGON 273790393 zwanym dalej ADO.
2. Kontakt z administratorem możliwy jest pisemnie na adres Toxpress Tomasz Tykierka, 47-420
Budziska Szkolna 14a/1 lub poprzez email: biuro@toxpress.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu
zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez Toxpress Tomasz Tykierka, a w
szczególności:
- zakładania i zarządzania kontem abonenta w naszym systemie,
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną .
- udzielania wsparcia technicznego oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych,
- tworzenia statystyk i analiz oraz marketingu bezpośredniego,
- wykonania obowiązków wynikających z innych aktów prawnych: wystawiania dokumentów
księgowych, prowadzenia rozliczeń, wykrywania nadużyć i zapobieganiu im, ustalenia i obrony oraz
dochodzenia roszczeń.
4. Podanie danych przed zawarciem umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
5. Toxpress Tomasz Tykierka jest uprawniona do przekazania Państwa danych osobowych innym
podmiotom ( zwanymi dalej podwykonawcami) w celu i zakresie niezbędnym do należytego wykonania
zawartej umowy o świadczenie zamówionych usług. Dane będą przekazywane na podstawie umowy o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Toxpress Tomasz Tykierka, a
podwykonawcami.

6. Państwa dane osobowe są udostępnianie Rejestrom nazw domen lub pośrednikom tych rejestrów,
których są Państwo Abonentem oraz jednostkom certyfikującym oraz pośrednikom tych jednostek, z
którymi zawierają Państwo umowę o rejestrację certyfikatu ssl.
7. Państwa dane nie są przekazywane podmiotom z państw trzecich, chyba, że jest to niezbędne do
realizacji zamówionej usługi u operatora niemającego siedziby w obszarze EOG. Dane udostępniane
poza Europejski Obszar Gospodarczy przekazywane są w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
8. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez Toxpress Tomasz Tykierka w czasie
trwania zawartej przez Państwa umowy o świadczenie usług jak również po tym czasie do dnia upływu
terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji
księgowej będą przetwarzane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
9. Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione na żądanie organom państwowym, na podstawie
odrębnych obowiązujących przepisów prawa.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od ADO dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od ADO sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od ADO usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
11. W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego określonego w RODO.

