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Polityka prywatności
i zasady przetwarzania danych osobowych
I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki zbierania, przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.
2. Administratorem Państwa danych osobowych zwanym dalej Usługodawcą jest firma Kornacki Architekci
Michał Kornacki z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 13G/1, 32-400 Myślenice, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 712 257 56 79.
3. Poprzez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej zwanej dalej Klientem.
4. Usługodawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa
przechowywanych danych osobowych przekazywanych przez Klienta.

II. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
5. Podstawą pozyskiwania danych osobowych przez Usługodawcę jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dn. 27.IV.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 - określanego dalej jako RODO.
6. Dane osobowe pozyskane od Klienta będą przetwarzane w celu:
- zawarcia umowy sprzedaży licencji programu Linijka Słońca
- zlecenia wykonania usługi szkolenia stacjonarnego lub szkolenia online
- zlecenia wykonania usługi projektowo - analitycznej świadczonej przez Usługodawcę
Ponadto dane osobowe przekazane przez Klienta będą przetwarzane w celu:
- dochodzenia ewentualnych roszczeń lub odszkodowań
- udzielania odpowiedzi na pytania kierowane za pośrednictwem kanałów elektronicznych i tradycyjnych
- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach administracyjnych, w stosunku do których
Usługodawca świadczył usługi doradcze lub analityczne.
W razie wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, dane osobowe Klienta będą przetwarzane również
w celach marketingowych związanych z przesyłaniem informacji dotyczących prowadzoną przez
Usługodawcę działalnością gospodarczą.
7. Przekazanie danych osobowych przez osobę fizyczną (Klienta) jest dobrowolne, ale konieczne
do wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę. Brak zgody na przekazanie danych osobowych
będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy na wykonanie jakichkolwiek usług świadczonych
przez Usługodawcę, tj. firmę Kornacki Architekci.

III. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim.
8. Pozyskane przez Usługodawcę dane osobowe Klienta nie będą przekazywane żadnym podmiotom
trzecim, za wyjątkiem organów lub podmiotów publicznych uprawnionych do uzyskania takich danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – np. sądom, organom ścigania lub innym instytucjom
państwowym pod warunkiem wystąpienia o takie dane w żądaniem na piśmie w oparciu o stosowne
podstawy prawne.
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IV. Czas przechowywania danych osobowych.
9. Pozyskane przez Usługodawcę dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu ustania
podstawy prawnej do ich przetwarzania. Okres przechowywania danych osobowych zależy m.in. od:
a) okresu trwania umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem
b) okresu po wykonanej umowie niezbędnego do właściwej obsługi Klienta wynikającej w szczególności:
 z zapewnienia wsparcia technicznego dot. zakupionego programu
 merytorycznego oraz technicznego wsparcia Klienta po odbytym szkoleniu
 merytorycznego oraz technicznego wparcia Klienta po wykonaniu jednej z analiz świadczonych przez
Usługodawcę np. analizy nasłonecznienia, obszaru oddziaływania obiektu, chłonności działki
c) czasu niezbędnego do zabezpieczenia interesów Usługodawcy

V. Prawa i obowiązki podmiotów, których dane osobowe dotyczą.
10. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych
 wnoszenia poprawek lub uaktualnienia swoich danych osobowych
 żądania usunięcia w części lub w całości swoich danych osobowych
 wniesienia sprzeciwu dalszego przetwarzania swoich danych osobowych
 cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu w jakim były one przekazane
 wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych

VI. Pliki cookies (ciasteczka)
11. Strona www.naslonecznienie.pl używa plików cookies. Są one niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi
przez serwer www i są one przechowywane przez domyślną przeglądarkę internetową. Informacje
zawarte w plikach cookies dotyczą takich danych jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język
przeglądarki, rodzaj i wersja system operacyjnego, rodzaj dostawcy usług internetowych.
12. Informacje zebrane za pośrednictwem plików cookies wykorzystywane są jedynie w obrębie serwisu
www.naslonecznienie.pl w celu zoptymalizowania działań użytkownika odwiedzającego nasz serwis.
13. Cele dla jakich pliki cookies są wykorzystywane polegają na:
 uwierzytelnieniu użytkownika w ramach strony www.naslonecznienie.pl
 możliwości utrzymania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika
 zapewnienia poprawnego działania formularza zgłoszeniowego na szkolenia online
 usprawnieniu funkcjonalności niektórych funkcji serwisu, związanych m.in. z zapisywaniem się na
szkolenia online, zakupu oprogramowania Linijka Słońca itp.
 dostosowaniu strony do indywidualnych potrzeb użytkownika
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian ustawień dotyczących plików cookies w swojej
przeglądarce internetowej, poprzez automatyczne blokowanie obsługi tych plików.
Usługodawca strony www.naslonecznienie.pl informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej
Użytkownika mogą skutkować brakiem możliwości poprawnego działania strony www.naslonecznienie.pl

VII. Postanowienia końcowe
14. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszego regulaminu, będą aktualizowane i umieszczone na stronie
www.naslonecznienie.pl/polityka_prywatnosci
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