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                                                       Polityka prywatności 
I. 

Podstawowe postanowienia 
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwany dalej „GDPR”) jest 
spółka Morkus Morava s.r.o. IČ 278 48 485 z siedzibą Lazníky 165, 75125 Veselíčko 
(dalej "Administrator"). 

2. Dane kontaktowe administratora są 
adres: Lazníky 165, 75125 Veselíčko 
email: morkus@morkus-morava.cz 
telefon: +420 737 540 190 

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania osoby fizycznej 
jest osoba, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w 
szczególności przez odniesienie się do konkretnego identyfikatora, takie jak imię i 
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikatora sieci do jednego lub 
większej liczby czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub tożsamość społeczna tej osoby. 

4. Administrator nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej do ochrony danych osobowych.  
II. 

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych 
 

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, 
które otrzymał administrator na podstawie Państwa zamówienia. 

2. Administrator zajmuje się identyfikacją, danymi kontaktowymi i danymi niezbędnymi do 
realizacji zamówienia.  

 
III. 

Prawny powód i cel przetwarzania danych osobowych 
1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest  

• wykonanie umowy między Państwem a administratorem na podstawie artykułu 
6 (1) b) GDPR 

• uzasadniony interes administratora w zakresie marketingu bezpośredniego (w 
szczególności w zakresie przesyłania wiadomości biznesowych i biuletynów) 
na mocy art. 6 ust. 1 f) GDPR, 

• Państwa zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu 
bezpośredniego (w szczególności do wysyłania wiadomości biznesowych i 
biuletynów) zgodnie z artykułem 6 (1) a) GDPR w związku z § 7 ust. 2 ustawy 
nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w 
przypadku braku zamówienia towarów lub usług.  

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest 
• organizowanie zamówienia i korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze 

stosunku umownego między Tobą a administratorem; (nazwisko, adres, dane 
kontaktowe), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia 
i realizacji umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie 
umowy lub jej wypełnienie przez administratora, 
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• wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań 
marketingowych. 

3. Administrator nie podejmuje automatycznego decydowania w rozumieniu art. 22 
GDPR. 

 
IV. 

Czas magazynowania danych 
1. Administrator przechowuje dane osobowe  

• przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze 
stosunku umownego między Państwem a administratorem oraz dochodzenia 
roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od 
rozwiązania stosunku umownego). 

• dopóki zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 
nie zostanie odwołana, na okres maksymalnie 10 lat, jeżeli dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie zgody.  

2. Po zakończeniu okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe. 
 

V. 
Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy) 

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby  
• przyczyniające się do dostarczania towarów / usług / dokonywania płatności na 

podstawie umowy, 
• świadczące usługi produkcyjne, budowlane, zaopatrzeniowe i inne usługi 

związane z prowadzeniem robót budowlano-montażowych 
2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego (do kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.  
 

VI. 
Państwa prawa 

1. Zgodnie z warunkami GDPR macie  
• prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RBP,  
• prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RB, lub 

ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR.  
• prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR. 
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 GDPR a  
• prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.  
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w 
artykule III niniejszych Warunków.  

2. Macie również prawo złożyć skargę do Biura Ochrony Danych Osobowych, jeśli 
uważacie, że Państwa prawo do prywatności zostało naruszone. 
 

VII. 
Polityka prywatności 

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych. 
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2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia baz danych i baz danych 
osobowych w formie papierowej, w szczególności hasła, antywirus, szyfrowanie, kopie 
zapasowe 

3. Administrator oświadcza, że dane osobowe są dostępne wyłącznie dla osób przez 
niego upoważnione. 

 
VIII. 

Postanowienia końcowe 
1. Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia online potwierdzacie, że znacie 

politykę prywatności i akceptujecie ją w całości. 
2. Zgadzacie się z tymi warunkami, zaznaczając zgodę za pomocą formularza online. 

Potwierdzając Państwa zgodę, potwierdzacie, że znacie politykę prywatności i 
akceptujecie ją w całości. 

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja polityki 
prywatności zostanie opublikowana na jego stronie internetowej i wyśle Państwu nową 
wersję tych warunków na Państwa adres e-mail, który podaliście administratorowi. 

 
Warunki te wchodzą w życie 25 maja 2018 roku. 


