INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W FIRMIE INFORMATYCZNEJ NSOLVE S.C. PRZEMYSŁAW CIEŚLIK, RAFAŁ BARAN
Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Firmie
Informatycznej NSOLVE S.C. Przemysław Cieślik, Rafał Baran (dalej: „NSOLVE”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów
i jak długo NSOLVE przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć
dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych
osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych (dalej: „Rozporządzenie).
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Informatyczna NSOLVE S.C. Przemysław Cieślik, Rafał Baran z siedzibą w
Wąbrzeźnie:
• adres: ul. Żołnierza Polskiego 17/1, 87-200 Wąbrzeźno,
• telefon: (+48) 56 69 69 100 – Biuro Obsługi Klienta lub (+48) 66 88 44 081 – numer alarmowy
• e-mail: office@nsolve.pl
NSOLVE dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje
dane osobowe.
2. W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
NSOLVE gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie
przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane
osobowe. Jeżeli NSOLVE będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz
wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniżej przedstawiamy cele przetwarzania danych:
• Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy.
• Marketing produktów i usług NSOLVE.
• Realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem stron internetowych.
• Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych.
3. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
NSOLVE przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem
oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o
ograniczonym dostępnie, np. BIK, BIG. W każdym ze wskazanych przypadków NSOLVE skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę
prawną przetwarzania danych osobowych.
4. Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od łączących Cię z NSOLVE relacji. NSOLVE może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych
pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
• dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
• dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
• dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL),
• dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
• dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
• dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK).
• Dane techniczne (np. dane urządzenia, z którego korzystasz).
• Dane lokalizacyjne (np. dane lokalizacji miejsca wykonywania usług).
• Dane historii przeglądania (np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i
przeglądarką).
5. Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej NSOLVE – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez
NSOLVE pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez NSOLVE
odbiorcom poza strukturą NSOLVE. Zawsze w takiej sytuacji NSOLVE dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych
osobowych . Należy zwrócić uwagę, że odbiorca danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane
osobowe w imieniu NSOLVE, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji
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publicznej).
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
• organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
• Izby rozliczeniowe, inne podmioty prowadzące rozliczenia.
• Organizacje kartowe, np. Visa, MasterCard.
• Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne.
• Podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego.
• Podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
6. Realizacja praw
Szczegółowa informacja o Twoich prawach:
• przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez NSOLVE są niezgodne z rzeczywistością , masz prawo ich
sprostowania lub uzupełnienia,
• masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
• masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu
realizacji uzasadnionego interesu NSOLVE,
• w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawi do cofnięcia
udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.
W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez NSOLVE Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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