Deklaracja ochrony danych
Firma Strefa Energii Paweł Lechowicz poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i postępuje ściśle
z zasadami ustaw o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane na tym portalu internetowym
tylko w technicznie niezbędnym zakresie. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane lub z
innych powodów przekazywane dalej.

Podstawowe informacje
Strefa Energii Paweł Lechowicz (nazywane dalej „Strefa Energii” lub „my”) traktuje bardzo poważnie ochronę
danych osobowych naszych klientów i przestrzega ściśle zasad aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie
danych. Zalicza się do nich przede wszystkim Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady (nazywane dalej: „RODO”).
Dane osobowe są zbierane na naszej stronie internetowej tylko w niezbędnym zakresie i przetwarzane zgodnie
z celem. Danymi osobowymi są dane, pozwalające zidentyfikować osobę, której dane dotyczą, lub dalsze
związane z nią dane.
Administrator w rozumieniu RODO:
Strefa Energii Paweł Lechowicz
ul. Łupaszki 9/35
30-198 Kraków
e-mail: biuro@strefaenergii.com

Przetwarzanie w obrębie Strefa Energii:
Firma Strefa Energii przetwarza dane osobowe klientów :
w zakresie sprzedaży i marketingu,
w zakresie eksploatacji stron internetowych oraz marketingu,
w zakresie eksploatacji systemów wewnętrznych,
Zebrane dane osobowe klientów firmy Strefa Energii są przetwarzane, jeśli:
osoba, której dane dotyczą, w innym miejscu wyraźnie i świadomie udzieliła na to zgody (np. wskazówka w
formularzu zapytania,
jest to konieczne ze względu na cel i podział pracy Strefy Energii,

Zakres deklaracji ochrony danych
Poniższa deklaracja przedstawia osobom, których dane dotyczą, jak gwarantujemy ochronę danych, oraz jakie
rodzaje danych, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej zbieramy i przetwarzamy. Deklaracja ma
podstawowe znaczenie dla strony internetowej firmy Strefa Energii. Jeśli dane strony internetowe odbiegają od
tych zasad przetwarzania danych lub uzupełniają je własnymi zasadami, to jest to uwidoczniane w odpowiedni
sposób na stronie internetowej.
Niniejsza Deklaracja Ochrony Danych składa się z pięciu części:
Część pierwsza (Postanowienia dla użytkowników prywatnych) dotyczy prywatnych klientów firmy Strefa
Energii.
Część druga (Postanowienia dla osób ubiegających się o pracę w Strefie Energii) dotyczy prywatnych
użytkowników w związku z ich ubieganiem się o zatrudnienie.
Część trzecia (Informacje o prawach osób, których dane dotyczą) dotyczy wszystkich użytkowników, których
dane podlegają ochronie, wyjąwszy osoby prawne.
Ponadto nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych operatorów, których
niniejsza Deklaracja Ochrony Danych nie obejmuje.

Informacje

I. Postanowienia dla użytkowników prywatnych
Niniejsza część Deklaracji Ochrony Danych dotyczy użytkowników prywatnych serwisów Strefy Energii.
Podstawę prawną do przetwarzania danych tych osób stanowi ich dobrowolna zgoda.

Wykorzystanie i weryfikacja danych osobowych

Do danych osobowych, podawanych przez osobę, której dane dotyczą, zalicza się między innymi:

jej nazwisko,
jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, ew. dodatkowe dane adresowe),

jej adres e-mail,
jej numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego,
jej kraj zamieszkania.
Jeśli dysponujemy takimi danymi osobowymi, to stosujemy je do odpowiadania na zapytania osób, których
dane dotyczą, do obsługi i realizacji żądanych porad, do administrowania technicznego, do procesów logowania
i udostępniania usług, dostępnych na poszczególnych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych.
Podstawę prawną stanowi tu artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 b RODO wzgl. zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę
na korzystanie z udostępnionych danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać, co nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. W tej kwestii osoba, której dane dotyczą winna się zwrócić, możliwie podając przedmiotowy
serwis, pod adres: biuro@strefaenergii.com

Przekazywanie danych osobowych
W celu świadczenia serwisu porad fachowych wzgl. polecenia Firmy Partnerskiej w związku z zakupem,
przeglądem lub naprawą urządzeń wchodzących w skład elektrowni słonecznej, przekazujemy podane nam
dane osobowe do zewnętrznych Firm Partnerskich, współpracujących partnersko z naszym przedsiębiorstwem i
działającymi w regionie zamieszkania osoby, której dane dotyczą.

Dalsze przetwarzanie i usuwanie danych osobowych

Poza tym dane osoby, której dane dotyczą, nie są przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim, tzn. osobom
lub przedsiębiorstwom, nie współpracującym ze Strefą Energii. Usunięcie zapisanych danych osobowych osoby,
której dane dotyczą, następuje w przypadku wycofania przez nią zgody na zapisanie danych, albo w przypadku,
gdy dane te nie są już potrzebne do celu w jakim zostały zapisane lub gdy ich przechowywanie jest
niedozwolone z innych określonych ustawowo powodów.

Użycie danych osobowych przy korzystaniu z formularza kontaktowego
Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekaże nam swoje zapytanie przy użyciu jednego z naszych formularzy
kontaktowych, to jej dane z formularza zapytania, łącznie z podanymi w nim danymi kontaktowymi zostaną
przez nas zapisane w celu obsługi zapytania. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe
zostaną usunięte po udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Wyjątek stanowią osoby, które zdecydowały się na podjęcie współpracy ze Strefą Energii.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z danych
udostępnionych przez formularz kontaktowy. Należy w tym celu zwrócić się pod
adres: biuro@strefaenergii.com.

II. Postanowienia dla aplikantów
Niniejsza część postanowień dotyczących ochrony danych dotyczy osób aplikujących w związku z ogłoszeniami
o zatrudnieniu w Strefie Energii. Obowiązują one tylko w takim zakresie, w jaki aplikanci przekazują firmie
Strefa Energii, swoje dane osobowe w ramach procedury aplikacyjnej, np. przez aplikacje papierowe i emailowe. Dane aplikacyjne przekazane na papierze są skanowane i zapisywane w naszych systemach, a nośnik
papierowy jest następnie utylizowany zgodnie z przepisami ochrony danych przez naszego certyfikowanego
usługodawcę.
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, używamy tylko do obsługi aplikacji i zgodnie z aprobatą dla
niniejszej deklaracji ochrony danych. Wgląd do dokumentów osoby, której dane dotyczą, mają tylko osoby
odpowiedzialne za personel w Strefie Energii, oraz przełożeni i odpowiedzialni za rekrutację w tym dziale,
którego ogłoszenie aplikacyjne dotyczy.
Usuwanie zapisanych danych osobowych aplikanta następuje najpóźniej po 3 miesiącach od chwili
poinformowania aplikanta, że nie zostanie zatrudniony na danym stanowisku, o ile nie sprzeciwiają się temu
inne postanowienia ustawowe. Jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, wyrażonej na nasze
zapytanie, jej dane pozostają zapisane w naszym systemie, aby można ją było uwzględniać przy przyszłym
poszukiwaniu kandydatów na inne stanowiska.
W przypadku przesyłania aplikacji w formie papierowej bez nawiązania do naszych ogłoszeń o pracy w naszych
formatach elektronicznych, np. jako własne podanie o pracę, kandydat otrzyma od nas podsumowanie
niniejszej deklaracji ochrony danych wraz z potwierdzeniem wpływu jego podania wzgl. najpóźniej przy
odpowiedzi odmownej.

III. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą
Niniejsza część Deklaracji Ochrony Danych zawiera dodatkowe informacje o wykonywaniu praw osoby, której
dane dotyczą, wobec firmy Strefa Energii.

Prawo do informacji, sprzeciwu, sprostowania i usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych, dotyczących jej osoby,
pochodzenia i odbiorców tych informacji, oraz celu zapisywania. W tym celu prosimy zwracać się do:
Administrator w rozumieniu RODO:
Strefa Energii Paweł Lechowicz
ul. Łupaszki 9/35
30-198 Kraków
e-mail: biuro@strefaenergii.com
Telefon: 535 989 535
Przy niepoprawnych danych osobowych można zażądać ich sprostowania. Jeśli dane osobowe są niekompletne,
można zażądać ich uzupełnienia.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu, przetwarzaniu i/lub
wykorzystywaniu jej danych . Prosimy jednak przy tam wziąć pod uwagę poprzednie części Deklaracji Ochrony
Danych. Ponadto osobie tej przysługuje ustawowe prawo do sprostowania i skasowania swoich danych
osobowych. W takich wypadkach prosimy zwracać się pod: biuro@strefaenergii.com
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wskazówka bezpieczeństwa
Staramy się, stosując wszelkie możliwości techniczne i organizacyjne, tak przechowywać Państwa dane
osobowe, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Przy komunikowaniu się przez pocztę elektroniczną nie
możemy jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji poufnych
zalecamy Państwu skorzystanie ze zwykłej drogi pocztowej.

Zmiana polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych
(np. zmiany obowiązujących przepisów prawa). Aktualnie obowiązująca wersja polityki prywatności jest
dostępna zawsze pod adresem: www.strefaenergii.com

