
POLITYKA PRYWATNOŚCI  

SOLAR-TECH Przemysław Sulkowski 

 

SOLAR-TECH Przemysław Sulkowski (dalej SOLAR-TECH) przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. 

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z 

obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki 

sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które 

przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez SOLAR-TECH. 

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z 

zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka 

może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową. 

 

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa aktualizowana była dnia 1.09.2020r. i od tego dnia obowiązuje. 

 

 I. Informacje ogólne 

1. Strona internetowa www.solar-tech.info (dalej „Strona Internetowa”) jest administrowana przez SOLAR-

TECH Przemysław Sulkowski (dalej SOLAR-TECH) z siedzibą w Sierpcu, ul. Kolejnowa 21a, 09-200 Sierpc, NIP: 

776-162-59-64 (dalej „Administrator”). 

Kontakt: biuro@solar-tech.info  

2. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników 

Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe. 

3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy 

wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się na newsletter lub korzystaniu z funkcjonalności 

umożliwiającej podanie numeru telefonu w celu przekazania go Administratorowi) oraz stosowania plików 

cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych. 

4. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich 

środków organizacyjnych i technicznych. 

5. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół 

transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po 

bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej. 

 

II. Dane osobowe  

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że: 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest „SOLAR-TECH Przemysław Sulkowski” z siedzibą w Sierpcu 

09-200, przy ul. Kolejowej 21a. 

3. Z Administratorem, w sprawie ochrony danych osobowych, można skontaktować się pod adresem e-

mail: biuro@solar-tech.info. 

4. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 

- 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy; 

- 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak 
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rozliczenia księgowo-finansowe, w tym podatkowe; 

- 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń 

cywilnoprawnych,  marketing bezpośredni; wykonanie umowy zawartej z SOLAR-TECH, na Państwa rzecz jako 

osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot lub gdy jesteście Państwo osobą podaną do 

kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji umowy.  

- 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje). 

5. Celem przetwarzania danych osobowych przez SOLAR-TECH jest:  

-kontakt z Użytkownikiem, jeżeli ten skontaktował się z  Administratorem za pomocą maila lub formularza 

kontaktowego 

- realizacja zamówień/ umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług,  

- wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa 

cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią 

- wysyłanie Użytkownikom newslettera, pa podstawie wyrażonej zgody, aż do momentu jej cofnięcia. zgoda jest 

wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera; 

6. Państwa dane mogliśmy pozyskać:   

- bezpośrednio od Państwa (podane przez formularz kontaktowy na naszej stronie www lub innych portalach w 

tym społecznościowych, wysłanego maila, przekazane w rozmowie telefonicznej, przekazane osobiście lub w 

korespondencji tradycyjnej)  

- od podmiotu, który zawarł z SOLAR-TECH umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,  

- od podmiotu trzeciego współpracującego z SOLAR-TECH, który jest Państwa pracodawcą lub podmiotem 

współpracującym z Państwem na podstawie umowy zlecenia/o dzieło  i udostępnił nam Państwa dane osobowe 

na podstawie Państwa zgody, przepisu prawa lub innej podstawie w celu realizacji umowy z nim zawartej 

(osoba kontaktowa do realizacji umowy)  

 

7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą głównie pracownicy i współpracownicy Administratora. Innymi 

odbiorcami mogą być współpracujące z nami firmy tj. hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe, 

podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, doradcy prawni, , kurierzy. a także uprawnione 

do tego jednostki administracyjne i urzędy. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umowy sprzedaży/ 

umowy zlecenia. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (np. wizerunek) podanie danych 

jest dobrowolne.  

9. Na zasadach określonych w RODO, Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

- prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania danych osobowych; 

- prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do przeniesienia danych osobowych; 

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane 

dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

 



11. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w 

przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, 

a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Po ustaniu celu i podstawy 

przetwarzania dane osobowe będą usuwane. 

 

12. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

  

 


