POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I. Zasady ogólne

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest Tusnovics
Instruments Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 4a/49a, 31-231 Kraków,
wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
– Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
Nr KRS: 0000178354, NIP PL 677-17-83-747, Kapitał zakładowy 100.320,00 PLN.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dalej „Inspektor”), który nadzoruje
przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych u
Administratora można się skontaktować pisząc na adres mailowy IODO@tusnovics.pl,
w ww. sprawach można też napisać na adres pocztowy, o którym mowa w pkt. 1.

3. Wszelkie zapytania lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane
do Inspektora Danych Osobowych działającego w imieniu Administratora Danych
Osobowych na ww. adresy.

II. Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze ma charakter
dobrowolny.

2. Użytkownikom strony internetowej www.tusnovics.pl przysługuje:
a) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, ich poprawiania
poprzez kontakt z Inspektorem,
b) prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych
osobowych, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zebrane z naruszeniem przepisów prawa, prawo do ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia,

c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa,
d) prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane,
e) prawo do żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych,
f) w zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie
danych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
2. Użytkownik, w celu poinformowania Administratora o zamiarze zmiany danych
osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Inspektorem.

III. Zakres, cel i sposób przetwarzania danych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”), oraz
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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,
Dz. Urz. UE L Nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, dalej
„Rozporządzenie”).

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie i na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym przede wszystkim na podstawie Rozporządzenia. W
szczególności dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f
Rozporządzenia tj. dla wykonania określonego celu, na podstawie uprzedniej zgody (a),
w celu wykonania umowy/zamówienia lub do podjęcia działań́ przed zawarciem
umowy/zamówienia (b), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (c), do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę ̨ trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą ̨ (f).

3. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika
strony internetowej www.tusnovics.pl , ich przetwarzanie może nastąpić: w celu
spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, w celu realizacji zawarcia
umowy, w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb
Użytkowników, na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora.

4. Administrator nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie
to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż
jest to określone prawem.

5. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym na użytek własny
– jedynie do realizacji naszych usług. Dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to
upoważnieni pracownicy administratora, organy i urzędy w celu wykonania obowiązków
ustawowych związanych z zawartymi umowami, podmioty świadczące na rzecz
administratora danych usługi w celu realizacji umów oraz zleceniobiorcy świadczący na
rzecz administratora usługi księgowe, marketingowe, IT, prawne; ubezpieczyciele.

6. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

IV. Formularz Kontaktowy
1. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię,
nazwisko, firma, telefon oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia
odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na
stronie www.tusnovics.pl, a także w celu dalszej korespondencji mailowej prowadzonej
z Administratorem.

2. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników strony
internetowej www.tusnovics.pl, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich
osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające
utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą
strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych
oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
4. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników strony
internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod
warunkiem uzyskania zgody od Użytkowników na wykorzystanie danych do celów
wskazanych w niniejszym ustępie.

V. Pliki cookies
1. W ramach strony www.tusnovics.pl wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies
wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
2. W ramach strony www.tusnovics.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików
cookies:
a) pliki cookies „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu,
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

VI. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności i
cookies. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności i
cookies na stronie www.tusnovics.pl.

