POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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 (dalej
RODO) dla osób korzystających z usług dostępnych na stronach internetowych
dostępnych pod domenami https://flysoft.pl oraz www.solidneprogramy.pl.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Sławomir
Mucha wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Sławomir Mucha FlySoft.pl pod
adresem ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 32-700 Bochnia, NIP: 8681026736, REGON:
120438901.
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych
osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której
przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego
produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją
niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.
§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a)
zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty

oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;
b)
świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych
administratora danych;
c)
przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub
usługowej administratora danych;
d)
udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za
pomocą formularzy kontaktu dostępnych na jego stronach internetowych.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a)
art. 6 ust. 1 lit. b RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
b)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.
§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być
podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących
zakupów produktów administratora danych.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

§4 Okres przechowywania danych osobowych
Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem
obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, jednak nie
dłużej niż:
a) przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia
z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej;
b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach
rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości.
§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo

dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie.
2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora
z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

