Niniejsza Polityka Prywatności zawiera określenie przyjętych zasad przetwarzania danych osobowych
zebranych od użytkowników portalu mbmmoderacki.com.pl (dalej: „Serwis”), którym jest Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe MBM Marek Moderacki z siedzibą w Mańkowie (09-411), ul. Lipnowska 10, NIP 774-195-2559 (dalej Administrator).
Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Serwis
korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Jest on również spełnieniem obowiązku
informacyjnego wynikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).
Dane osobowe
1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator danych osobowych
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MBM
Marek Moderacki z siedzibą w Mańkowie (09-411) ul. Lipnowska 10, kontakt w sprawie danych osobowych:
mbmmoderacki@onet.eu
Podstawa, cel i zakres przetwarzania
3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z: art. 6 ust.1 lit. b) –
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na
podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy świadczenia usługi realizowanej
za pośrednictwem Serwisu lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie. Administrator danych przetwarza
dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do
momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Serwisu, lub do momentu zakończenia działalności Serwisu.

5. Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły na to zgodę działania określone mianem profilowania,
gdzie „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny jej osobistych preferencji, zainteresowań. Profilowanie
danych na prowadzonym przez Administratora danych Serwisie wykorzystywane jest do lepszego
rozpoznawania potrzeb Użytkowników i lepszego doboru ofert dla zainteresowanych Użytkowników.
6. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na profilowanie, Administrator danych, zgodnie
z art. 22 ust. 3 RODO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów
osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do

wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegająca profilowaniu
może realizować swoje prawa za pomocą kontaktu pod adresem mailowym: mbmmoderacki@onet.eu
7. W Serwisie są gromadzone następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:
Imię, nazwisko; Adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej; Nip; Telefon;
8. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę i
utrzymanie Serwisu, tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę
obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę
informatyczną i podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez
umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
9. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy
udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych
osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
10. Administrator gromadzi tzw. logi Serwisu, dotyczące prawidłowego działania Serwisu i bezpieczeństwa (w
tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę) jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi
osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w
administrowaniu Serwisu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech
identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.
Uprawnienia Użytkowników. Prawo dostępu do danych Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi
przysługują następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane
są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z
art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających
przetwarzaniu.
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej
danych osobowych, które są nieprawidłowe.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej
danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi
jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
c) osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych w następujących przypadkach:
– kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz
ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora,
któremu dostarczono te dane osobowe.
6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na
potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail:
mbmmoderacki@onet.eu. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z
którego dokonano rejestracji w Serwisie. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć
drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony
zawierający takie żądanie.
8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie
odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań, poinformuje o tym
fakcie osobę składającą żądanie.
9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

