Polityka prywatności w serwisie
SMeSKom

1 Administrator danych osobowych
1.1 Softika S.C. z siedzibą: ul. Wańkowicza 1, 09-410 Płock, NIP: 774-300-49-21 wykonująca
działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UKE,wpisana pod
numerem 7447 zwana dalej Administratorem.

2 Cel zbierania danych
2.1 Świadczenie usług platformy SMeSKom - wszelkie dane podane przez Użytkownika w
formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu
realizacji usług wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych
informacji o treści umowy. Podstawę prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust. 1 lit a
RODO (udzielona zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Do przetwarzania danych
osobowych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
2.2 Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.3 Zapewnienie kontaktu - wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania
kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, . na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci
udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych
przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób. Przetwarzanie danych
osobowych następuje również na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.
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o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
2.4 Dochodzenie roszczeń wynikających z korzystania z platformy SMesKom w sposób
niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem. Podstawę prawną przetwarzania danych
osobowych stanowi zgoda osoby, której danedotyczą - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń.

3 Zakres zbieranych danych
3.1 Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w
zakresie wymaganym do prawidłowego zawarcia umowy o świadczenie usług
teleinformatycznych zgodnie z treścią Regulaminu.

4 Prawo dostępu
4.1 Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego
dane osobowe.
4.2 Użytkownikowi przysługuje prawo do:
4.2.1 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych,
4.2.2 wycofania udzielonej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych podstawie
udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej cofnięciem
4.2.3 wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.3 Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów
prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.4 Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez
przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres data.admin@softika.pl
4.5 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie
jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy
prawa.
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5 Podanie danych jest dobrowolne
5.1 Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do świadczenia usług lub do
zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania faktur VAT.

6 Dostęp do danych osób trzecich
6.1 Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie
upoważnieni pracownicy.
6.2 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym
organom wymiaru sprawiedliwości.
6.3 Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane innym podmiotom w związku ze
świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora (np. związane z prowadzeniem
księgowości).

7 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
7.1 Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a
w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich
osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

8 Wyłączenie odpowiedzialności
8.1 Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których
Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej
Polityce Prywatności.

9 Kontakt
9.1 Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres:
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data.admin@softika.pl

10 Zmiany Polityki Prywatności
10.1 Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie,
o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi
użytkowników.
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