Warunki ochrony danych osobowych i
umowa o przetwarzaniu danych
W przypadkach przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę udzieloną przez
podmioty będące właścicielami tych danych, w celach przesyłania informacji handlowych
oraz do celów marketingu bezpośredniego ze strony podmiotu prowadzącego działalność
handlową w Internecie.

Ochrona danych osobowych
1.

2.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
1.1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Bohemiasoft s.r.o., z
siedzibą przy Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 Czeskie Budziejowice, Czechy,
numer identyfikacyjny: 28090403, podmiot zarejestrowany w Rejestrze
Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach,
Dział C, plik nr 16675 (zwany dalej „administratorem“).

1.2.

Dane kontaktowe administratora są następujące: adres do doręczeń:
Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 Czeskie Budziejowice, Czechy, adres poczty
elektronicznej info@bohemiasoft.cz , telefon +420 776 766 412.

1.3.

Administrator nie mianował osoby odpowiedzialnej za ochronę danych
osobowych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1.

3.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa
zgoda udzielona niniejszym administratorowi w myśl art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwanego
dalej „rozporządzeniem“).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.

3.1.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesyłanie faktur
rozliczeniowych za wynajem systemu, informacji handlowych oraz
prowadzenie innych czynności marketingowych względem Państwa przez
administratora.

3.2.

Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego podejmowania
indywidualnych decyzji w myśl art. 22 rozporządzenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1.

5.

POZOSTALI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
5.1.

6.

Okres czasu, przez który administrator będzie przechowywał Państwa dane
wynosi 3 lata; przy czym najdłużej do momentu odwołania przez Państwa
zgody na przetwarzanie danych osobowych (do wspomnianych celów).

Pozostałymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy: Monekon
s.r.o. (w celach przetwarzania danych służących do fakturowania), firma The
Rocket Science Group (w celach przesyłania newsletterów za pośrednictwem
usługi Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o. (administrator serwerów) oraz
firma Casablanca INT (zarządca centrum danych).

PRAWA PODMIOTU BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM DANYCH
6.1.

Na warunkach określonych w rozporządzeniu mają Państwo prawo żądać od
administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawa do korekty lub
usunięcia Państwa danych osobowych, ewentualnie ograniczenia zakresu ich
przetwarzania, prawa do wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu
Państwa danych oraz prawa do przeniesienia własności Państwa danych
osobowych.

6.2.

Mają Państwo również prawo w dowolnym momencie odwołać zgodę na
przetwarzanie Państwa danych osobowych udzieloną administratorowi. Przy
czym odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
Państwa danych osobowych opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.
Mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych
pisząc na adres e-mail info@bohemiasoft.cz.

6.3.

W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że podczas przetwarzania Państwa
danych osobowych doszło do naruszenia, czy może dojść do naruszenia
postanowień rozporządzenia, mają Państwo między innymi prawo złożyć
skargę do właściwych organów.

6.4.

Nie są Państwo zobowiązani do udostępniania danych osobowych.
Przekazanie Państwa danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym, ani
umownym niezbędnym do zawarcia umowy.

Umowa o przetwarzanie
1.

2.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I ZARZĄDCY
1.1.

Usługodawca (Bohemiasoft s.r.o.) w odniesieniu do danych osobowych
klientów Użytkownika, tj. kupujących w sklepach internetowych jest
przetwarzającym dane, zgodnie z art. 28 RODO. Użytkownik (prowadzący
sklep internetowy) jest administratorem tych danych.

1.2.

Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki podczas
przetwarzania danych osobowych do których dostęp uzyskał Usługodawca w
ramach realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem, poprzez zatwierdzenie
ogólnych warunków handlowych na www.sklep-szypko.pl

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1.

Usługodawca zobowiązuje się wobec Użytkownika do przetwarzania danych
osobowych w zakresie i do celów określonych w art. 2.2 - 2.10. niniejszych
warunków w Umowie o przetwarzanie.

2.2.

Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dla Użytkownika dane osobowe
klientów Użytkownika.

2.3.

Usługodawca zobowiązuje się wobec użytkowników do przetwarzania
pozyskanych danych osobowych w zakresie standardowych danych
osobowych.

2.4.

Usługodawca będzie w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych zapisywać dane osobowe do bazy danych przechowywanej na
sprzęcie należącym do Usługodawcy, chronić je, zabezpieczać, tworzyć ich
kopie zapasowe, segregować i usuwać.

2.5.

Usługodawca
stworzy
oprogramowanie
ułatwiające
Użytkownikowi
wypełnianie wymagań ze strony klientów Użytkownika dotyczące realizacji
uprawnień podmiotów danych osobowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w
RODO, przede wszystkim prawa do informowania oraz przenoszenia praw do
informacji.

3.

2.6.

Dane osobowe zapisywane są wyłącznie na sprzęcie należącym do
Usługodawcy, jego własnych serwerach lub u współpracujących z nim
partnerów. Wszystkie dane osobowe przechowywane są na terytorium Unii
Europejskiej.

2.7.

Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na rzecz
Użytkownika do celów świadczenia usługi prowadzenia sklepu internetowego
www.sklep-szypko.pl.

2.8.

Usługodawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał przetwarzanych
danych osobowych klientów Użytkownika na własny użytek oraz do celów
innych niż realizacja umowy.

2.9.

Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania na rzecz Użytkownika
pozyskanych danych osobowych przez okres trwania stosunku umownego
oraz 10 kolejnych lat od momentu zakończenia stosunku umownego.

2.10.

Użytkownik wyraża zgodę na włączenie się w ten proces następujących firm:
Monekon s.r.o. (w celach przetwarzania danych służących do fakturowania),
firma The Rocket Science Group (w celach przesyłania newsletterów za
pośrednictwem usługi Mailchimp.com), firma Unihost s.r.o. (administrator
serwerów) oraz firma Casablanca INT (zarządca centrum danych).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
3.1.

Usługodawca zobowiązuje się, że technicznie oraz organizacyjnie zapewni
ochronę i sporządzanie kopii zapasowych zapisanych danych osobowych,
aby nie mogło dojść do niepowołanego dostępu do tych danych osobowych
lub ich utraty.

3.2.

Przyjęte techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze odpowiadają
poziomowi ryzyka. Usługodawca oraz współpracujące z nim firmy Unihost
s.r.o. (administrator serwerów) oraz firma Casablanca INT (zarządca centrum
danych) posługując się nimi zapewniają ich stałą integralność oraz
zabezpieczają je przed niewłaściwym wykorzystaniem.

3.3.

Usługodawca oświadcza, że ochrona danych osobowych podlega
wewnętrznym przepisom bezpieczeństwa Usługodawcy. Przepisy te
stanowią, że dostęp do danych osobowych będą miały jedynie osoby
upoważnione przez Usługodawcę oraz osoby upoważnione z firm
współpracujących, zgodnie z art. 2.10 niniejszych warunków i są one
zobowiązane zachować poufność danych osobowych oraz wdrożonych
środków zapewnienia bezpieczeństwa.
Po zakończeniu świadczeniu usług zgodnie z umową, Usługodawca
zobowiązany jest usunąć wszelkie dane osobowe, o ile nie jest zobowiązany

3.4.

do zapisania tych danych na mocy przepisów szczególnych (np. na potrzeby
czynności prowadzonych przez Policję).

Postanowienia końcowe
Każdy ma prawo zgłosić sprzeciw przeciwko wykorzystaniu Państwa danych osobowych do
celów marketingu bezpośredniego, włącznie z profilowaniem, jeśli to profilowanie dotyczy
marketingu bezpośredniego. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już
przetwarzane do tych celów.
Użytkownik zobowiązuje się, niezwłocznie zgłaszać wszelkie znane mu informacje, które
mogły by w niekorzystny sposób wpłynąć na wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających
z niniejszych warunków.
Użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w
formularzach na stronie i podstronach www.sklep-szypko.pl .
Pozostałe stosunki niepodlegające uregulowaniu niniejszymi warunkami podlegają zapisom
w RODO oraz przepisom prawnym obowiązującym w Republice Czeskiej.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 23.kwietnia 2018 r.

