Klauzula informacyjna dla Klientów Sieciuch.com
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych osób będących Klientem/Użytkownikiem usług w
www.Sieciuch.com jest Mucha s.c z siedzibą w Zgorzelcu, przy ul. Turowskiej 1, 50-900
Zgorzelec, zwanym dalej „Administratorem”.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w
sprawach
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
pod
adresem
e-mail:
pawel.mucha@hostings.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji zawartej z Państwem umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem
przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego:
a) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych, za wyraźną zgodą Użytkownika poprzez udzielenie jej w stosownym oświadczeniu,
b) Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej
osoby/Użytkownika, wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, z możliwością wycofania
takiej zgody, jak również żądania do usunięcia danych - zgodnie z „prawem do bycia
zapomnianym”.
c) Operator telekomunikacyjny/Administrator (Mucha s.c) może mieć jednak ustawowy obowiązek
udzielania informacji o danych osobowych upoważnionym Organom Państwowym - na podstawie
zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy, a brak zgody na ich podanie będzie skutkowało niemożnością wykonania umowy.
Administrator nie stosuje „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co
oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

