Polityki prywatności
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony
internetowej Energy Air pod adresem www.energyair.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Energy Air Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok.14, 00-673 Warszawa, NIP: 9512417788, REGON:
365178347, KRS 0000632171.
3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

6. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a)

ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania

b)

późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z
urządzeniem na którym zostały zapisane

c)

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach
statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics

d)

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do
indywidualnych potrzeb Użytkownika.

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika poprzez formularz
kontaktowy. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi
kontaktu informacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO. Dane osobowe zebrane
za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i
okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.
8. Jeśli Użytkownik, przekazując swoje dane korzystając z formularza kontaktowego, wyraził
jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej, może w każdej chwili cofnąć
zgodę poprzez formularz opt-out zawarty w otrzymywanych wiadomościach lub poprzez
przesłanie informacji o cofnięciu tej zgody na adres: biuro@energyair.pl.
9. Administrator danych osobowych korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które
wspierają go w prowadzeniu działalności. Powierza im przetwarzanie danych – podmioty te
przetwarzają dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, są to podmioty
zapewniające komunikator w Serwisie, wysyłkę mailingu i obsługę skrzynki poczty
elektronicznej.
10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie
z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie. W razie chęci wglądu, zmiany lub usunięcia danych prosimy
o kontakt pod adresem: biuro@energyair.pl.
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności strony, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
do dyspozycji pod adresem biuro@energyair.pl – nasze aktualne dane znaleźć można w
zakładce KONTAKT.

