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DUMNYDEKARZ.PL
POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) ma na celu opisanie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu: www.dumnydekarz.pl (dalej „Serwis”).

2.

Operatorem Serwisu jest spółka Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319007, NIP: 8971746835, REGON: 020845590, kapitał zakładowy 50.000,00 zł,
dalej jako „Public Bridge”.

3.

Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z możliwości funkcjonalnych udostępnionych
przez Public Bridge w ramach Serwisu, w szczególności takich jak możliwość uczestniczenia w inicjatywie prowadzonej w ramach
Serwisu polegającej na udzieleniu wsparcia Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy na zasadach opisanych w Regulaminie Inicjatywy
#DumnyDekarz, pobrania udostępnianego przez Public Bridge w ramach Serwisu rocznika branżowego „Dekarze 2019” wydanego
w ramach inicjatywy #DumnyDekarz, czy też podjęcia kontaktu z Operatorem, zwana dalej „Użytkownikiem” lub „Użytkownikiem
Serwisu”, bądź w liczbie mnogiej „Użytkownikami” lub „Użytkownikami Serwisu”.

4.

Polityka Prywatności Public Bridge informuje jak przetwarzane są dane osobowe Użytkowników Serwisu, a przede wszystkim:
a. Kto jest administratorem danych osobowych,
b. Jakie dane są przetwarzane,
c. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane,
d. Jak długo przetwarzamy dane,
e. Jakie prawa przysługują Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych,
f.

5.

Komu udostępniamy dane.

Jeżeli, będąc Użytkownikiem Serwisu nie zgadzasz się z którymkolwiek postanowieniem niniejszej Polityki, to powinieneś
niezwłocznie zaprzestać odwiedzania i korzystania z Serwisu, w tym w szczególności korzystania z usług lub nabywania produktów
oferowanych lub udostępnianych przez Public Bridge w ramach Serwisu.

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319007, NIP: 8971746835,
REGON: 020845590, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.

2.

Public Bridge decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.

3.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem,
Użytkownik Serwisu może się kontaktować z Public Bridge mailowo wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@publicbridge.pl
oraz na adres siedziby Public Bridge sp. z o.o. ul. Ulanowskiego 9/7, 53-144 Wrocław.

4.

Public Bridge szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu, a szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz
stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby
trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie
odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:
a. Rozporządzenia 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);
b. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
c. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
d. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
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§ 3. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1.

Public Bridge zobowiązuje się do przestrzegania fundamentalnych zasad ochrony danych osobowych takich jak:
a. legalność: Public Bridge dba o ochronę danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z prawem;
b. bezpieczeństwo: Public Bridge zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stosowne działania
w tym zakresie;
c. transparentność: Public Bridge przedstawia wszelkie istotne informacje na temat celów gromadzenia danych i odbiorców
gromadzonych danych;
d. zgodność i zasadność/ adekwatność: Public Bridge gromadzi i przetwarza wyłącznie te dane, które są niezbędne
do realizacji zadeklarowanych celów;
e. rozliczalność: Public Bridge dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki aby w każdej chwili móc wykazać zgodność
przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami;
f.

poufność i integralność: Public Bridge wdraża wszelkie rozsądne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych
osobowych przed ujawnieniem, utratą, zmianą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

g. przechowywanie: Public Bridge przechowuje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów
przetwarzania danych lub świadczenia określonych usług;
h. prawa jednostki: Public Bridge umożliwia osobom wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

§ 4. DANE GROMADZONE PRZEZ SERWIS
1.

Serwis zbiera informacje i dane podane dobrowolnie przez Użytkownika Serwisu. W ramach Serwisu wymagane są tylko
te dane, które są niezbędne do działania Serwisu i korzystania z danej funkcjonalności Serwisu oraz usług udostępnianych przez
Public Bridge w ramach Serwisu. Podanie wymaganych danych jest zawsze dobrowolne, jednakże Public Bridge zastrzega,
iż niekiedy ich niepodanie zablokuje czynność, której te dane dotyczyły i są dla ich wykonania niezbędne.

2.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP komputera, z którego korzystał
Użytkownik odwiedzający Serwis, przy czym może to być adres IP komputera należącego do Użytkownika).

§ 5. DANE GROMADZONE PRZEZ SERWIS
1.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Public Bridge wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia inicjatyw
realizowanych na stronie internetowej www.dumnydekarz.pl opisanych w Regulaminie, tj. w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem akcji wspierającej działalność Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, w tym w celu wysyłki upominków
promocyjnych wskazanych w Regulaminie i/lub udostępnienia wersji elektronicznej Rocznika branżowego „Dekarze 2019”
oraz przeprowadzeniem procedury reklamacyjnej.

2.

Podanie jakichkolwiek danych przez Użytkownika jest dobrowolne i następuje na podstawie odrębnej, wyraźnej zgody Użytkownika,
przy czym niewyrażenie zgody na podanie danych uniemożliwi udział w inicjatywach opisanych w Regulaminie.

3.

Public Bridge może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu
(tzw. dane eksploatacyjne) w celu optymalizacji funkcjonalności Serwisu:
a. oznaczenie identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny,
z którego korzysta Użytkownik;
b. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu;
c. informacje o udziale w inicjatywach dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

§ 6. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM SERWISU
1.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – (RODO), Użytkownikowi
serwisu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Public Bridge danych osobowych:
a. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
b. prawo żądania sprostowania danych,
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c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. praco do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,

g. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
2.

Jeżeli dane Użytkownika Serwisu są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane do czasu zakończenia Inicjatywy #DumnyDekarz zgodnie
z Regulaminem znajdującym się pod adresem [•] lub/i do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez administratora.

3.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Public Bridge jako administratora, dane osobowe będą
przechowywane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

§ 8. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
1.

Dane przekazane przez Użytkownika Serwisu w formularzu zgłoszenia udziału w Inicjatywie #DumnyDekarz, będą udostępniane
podmiotom współpracującym z Public Bridge w ramach Inicjatywy #DumnyDekarz wskazanym w Regulaminie, na co Użytkownik
wyraża zgodę poprzez przesłanie zgłoszenia udziału w Inicjatywie. Przekazanie danych odbywa się zawsze wyłącznie w granicach
prawnie dozwolonych.

2.

Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi dla Public Bridge.
Dane osobowe mogą być również przesyłane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych, regulacyjnych
lub umownych lub prawnie upoważnionym organom. W szczególności, dane Użytkowników Serwisu mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym
przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem
wierzytelnościami.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwag lub pytania dotyczące niniejszej Polityki albo chcą Państwo uzyskać wgląd w zgromadzone
przez Operatora Serwisu Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [•]

.

