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Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności firmy Consulting Food Jacek Filipczak
(zwany dalej Firmą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania
prywatności Kontrahentów.
Administrator danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych Firmy jest Jacek Filipczak prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Jacek Filipczak Consulting Food ul. Kolonia 6, 09-500
Gostynin, NIP 9710622595, REGON 363995177
Dane osobowe
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach związanych
z realizacją działalnością Firmy, w celu zawarcia umowy doradztwa technologicznego, tj.:
1. Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
2. Udzielanie odpowiedzi i informacji, w zakresie współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
art. 6 ust 1 lit a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
3. Realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z
przepisów prawa, w tym zwłaszcza w związku z obowiązkami podatkowymi i z
zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
5. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez
Firmę w trakcie wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów oferowanych przez Firmę
po wygaśnięciu umowy i w razie odstąpienia od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahentów w następujących zbiorach:
Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych
danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych
osobowych
Kontrahentów

imię i nazwisko
firma przedsiębiorcy
adres zamieszkania
adres siedziby
adres dostawy
numer telefonu
adres e-mail
NIP
numer konta bankowego
numer zamówienia

realizacja umowy
zawartej z Kontrahentem

Zbiór danych
osobowych
Kontrahentów, którzy
złożyli reklamacje

imię i nazwisko
firma przedsiębiorcy
adres zamieszkania
adres siedziby
adres dostawy
numer telefonu
adres e-mail
NIP
numer konta bankowego
numer zamówienia
numer reklamacji

prowadzenie
postępowań związanych
z reklamacją

Zbiór danych osób
korzystających z
formularzy
kontaktowych
zawartych na stronie
www.jacekfilipczak.pl

imię i nazwisko
adres e-mail
numer telefonu

umożliwienie kontaktu
ze Firmą osobom, które
zainteresowane są
oferowanymi usługami

Dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej
z Firmą, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia
ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub
zobowiązań umownych, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub
złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na

podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z
przepisów szczególnych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę przysługuje
Pan/Panu prawo:
1)
dostępu do treści danych,
2)
sprostowania danych,
3)
usunięcia danych,
4)
ograniczenia przetwarzania danych,
5)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6)
przenoszenia danych,
na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO.
Kontrahenci mogą skontaktować się z Firmą w celu wykonania przysługującego im prawa
dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu,
za pośrednictwem Danych Kontaktowych Firmy udostępnionych na stronie internetowej
www.jacekfilipczak.pl, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty
elektronicznej: JF@jacekfilipczak.pl
W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6
ust. lit. a RODO) Kontrahentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Firmę Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
W zakresie, w jaki przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji
umowy z Firmą, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy:
podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych jest
równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów,
których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy
czynności związanych z dostarczeniem produktów (w tym firmy kurierskie), hostingiem,
administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem stroną www, a także z dochodzeniem
roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną.

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Firmę przez
czas nieokreślony wyłącznie w celu realizacji umowy współpracy. Nie są one
przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w
niniejszym dokumencie.
Dane zgromadzone w Firmie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i
profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Firmę. Firma dochowuje
należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych
Kontrahentów przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz
bezprawnym wykorzystaniem.
Firma zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności.

