
POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Administrator danych osobowych

Administratorem  danych  osobowych  jest  Agencja  Wspierania  Ochrony
Środowiska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Poznaniu
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu VIII  Wydział  Gospodarczy,  pod numerem
KRS: 0000460286, REGON: 302419774, NIP: 7811884924.

II. Informacje ogólne

1   „RODO” oznacza  Rozporządzenie  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.

2. Niniejsza  Polityka  prywatności  ma  na  celu  zapewnienie  poczucia
bezpieczeństwa użytkownikom odwiedzającym stronę 

3. Korzystanie  ze  strony  internetowej  jest  równoznaczne  z  akceptacją
warunków niniejszej Polityki prywatności.

4. Agencja Wspierania Ochrony Środowiska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej
modyfikację.  Wszelkie  zmiany  nie będą  naruszały  podstawowych  zasad
bezpieczeństwa i prywatności użytkowników strony.

5. Pytania  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez  Agencję
Wspierania Ochrony Środowiska sp. z o.o. można zadawać drogą elektroniczną
na adres pomoc@e-awos.pl.

III. Ochrona danych osobowych

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych na stronie używany jest m.in.
bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

2. Agencja Wspierania Ochrony Środowiska sp.  z  o.o.  zbiera i  przetwarza
poniższe rodzaje danych osobowych:

• Dane  kontaktowe  (adres  email,  nazwa  prowadzonej  działalności
gospodarczej, imię i nazwisko, telefon).

3. Dane  osobowe  zbierane  od  użytkowników  serwisu  służą  nam  do
poniższych celów:

• utrzymywania  relacji  z  użytkownikami  w  tym  za  pośrednictwem
Newslettera oraz formularza kontaktowego,

• przedstawiania aktualnej oferty oraz aktualnych wydarzeń,

• prowadzenia zapisów na organizowane wydarzenia, webinaria.

4. Dane  osobowe  nie  są  udostępniane  innym  podmiotom,  poza
upoważnionymi pracownikami i współpracownikami Agencji Wspierania Ochrony
Środowiska sp. z o.o. oraz upoważnionymi odbiorcami danych osobowych. 



5. Każdej  osobie,  której  dane  osobowe  są  przetwarzane,  przysługują
następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania.  Jednocześnie
osobom  tym  przysługuje  również  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania ich danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 

6.  Administrator  stosuje  rozwiązania  techniczne  oraz  organizacyjne  w  celu
zapewnienia,  że  wszystkie  operacje  na  danych  osobowych  są  rejestrowane  i
dokonywane tylko przez osoby do tego uprawnione.

7. Administrator podejmuje w szczególności wszelkie niezbędne działania w celu
stosowania  odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku,  gdy
podmioty  z  nim  współpracujące  przetwarzają  dane  osobowe  na  zlecenie
Administratora.  Administrator  monitoruje  adekwatność  stosowanych
zabezpieczeń danych zagrożeń możliwych do występowania.

8.  W przypadku kierowania  do  Administratora korespondencji  e-mailowej  lub
drogą tradycyjną, niezwiązanej  z usługami świadczonymi na rzecz klienta lub
inną  zawartą  z  nim umową,  dane  osobowe  zawarte  w  tej  korespondencji  są
przetwarzane  wyłącznie  w  celu  komunikacji  i  załatwienia  określonej  sprawy,
której dotyczy ta korespondencja lub realizacji czy rozliczenia zawartej umowy.

9.  Administrator  oświadcza,  iż  podstawą  prawną  przetwarzania  danych
osobowych może być jrealizacja  umowy i  uzasadniony interes  Administratora
(art. 6 ust. 1 lit b i f Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych zwanego
dalej RODO). Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający
bezpieczeństwo zawartych w niej  danych osobowych oraz innych informacji  i
ujawniana jedynie osobom do tego upoważnionym.

10.  Administrator  może  również  przetwarzać  dane  osobowych  klientów  w
związku z oferowanymi  usługami,  w celu ich realizacji  i  rozliczenia.  Ponadto
Administrator  ma  prawo  do  dochodzenia  z  tytułu  prowadzonej  działalności
roszczeń  i  ochrony  przysługujących  praw.  Podstawą  prawną  przetwarzania
danych osobowych w tym wypadku jest  przepisu art.  6 ust.  1 lit  b,  c  oraz f
RODO.  W  związku  z  prowadzoną  działalnością,  Administrator  zbiera  dane
osobowe  także  w  innych  przypadkach  –  np.  podczas  spotkań  biznesowych,
targów.  Podstawą  prawną  przetwarzania  jest  w  tym  wypadku  uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu oraz
rozwijaniu kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

11. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych
osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
dostawcom  odpowiedzialnym  za  dostarczanie  i  obsługę  systemów
informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe.
Ponadto dane osobowe mogą być również ujawniane właściwym organom bądź
osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji wskazując na
podstawę prawną takiego żądania. 

12.  Okres  przetwarzania  danych  przez  Administratora  zależy  od  rodzaju
świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony
może  także  wynikać  z  przepisów,  w  przypadku,  gdy  stanowią  one  podstawę
przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane
są  przez  okres  umożliwiający  jego  realizację  lub  do  zgłoszenia  skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie  zgody,  dane przetwarzane są  do  jej  wycofania.  W przypadku,  gdy



podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy,
dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres
wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach.

IV. Pliki Cookies

1. Strona / e-awos.pl używa Cookies. Plik Cookie zawiera informacje, które są
wysyłane z serwisu do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w jego
systemie.  Dzięki  wykorzystaniu  plików  Cookies  czas  ładowania  strony  jest
krótszy,  a  dane  pobierane  są  tylko  raz.  W  związku  z  powyższym  łącze
internetowe użytkownika nie jest ponownie obciążane.

2.  Jeśli  użytkownik  nie  chce  otrzymywać  plików  Cookies,  może  zmienić
ustawienia  przeglądarki.  Zastrzegamy,  że  wyłączenie  obsługi  plików  Cookies
niezbędnych  dla  procesów  uwierzytelniania,  bezpieczeństwa,  utrzymania
preferencji  użytkownika,  może  utrudnić,  a  w  skrajnych  przypadkach
uniemożliwić, korzystanie ze stron www.

3. Dodatkowe  dane  osobowe,  jak  imię  i  nazwisko,  adres  e-mail  lub  nr
telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając
formularz  wyraźnie  wyraził  na  to  zgodę.  Powyższe  dane  zbieramy  i
przetwarzamy zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.

4. Strona  /  e-awos.pl  może  zawierać  odnośniki  do  innych  stron
internetowych. Agencja Wspierania Ochrony Środowiska sp. z o. o. nie ponosi
odpowiedzialności  za  obowiązujące  na  tych  stronach  zasady  przestrzegania
Polityki prywatności i przetwarzania plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z
Polityką prywatności i plików Cookies tych stron.


