
POLITYKA PRYWATNOŚCI
obowiązuje od 21 lipca 2020 roku

AMC sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,  adres: ul.  Wojewódzkiego 5/71, 92-446 Łódź,  wpisana do rejestru
przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Łodzi  –  Śródmieścia  w  Łodzi,  XX  Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000732609, dokłada wszelkich starań, aby chronić
prywatność osób korzystających ze strony internetowej (zwanych dalej: Użytkownikami), znajdującego się
pod adresem https://www.osuszymy.to/.
 
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych
Użytkowników w trakcie korzystania z usług Administratora, przyjęto dokument zwany Polityką Prywatności.
 
Polityka Prywatności ma za zadanie w skrótowy i czytelny sposób opisać  m.in. w jaki sposób Administrator
dba o przetwarzane dane osobowe i wskazać przysługujące Użytkownikom prawa.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  korzystaniem  ze  strony  internetowej
https://www.osuszymy.to/ jest AMC sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Wojewódzkiego 5/71, 92-446
Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000732609.
 
W  razie  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  realizacji  praw  przysługujących
Użytkownikom, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

a) osoby wyznaczonej  przez  Administratora  do kontaktu  w zakresie  ochrony  danych osobowych  –
kontakt@osuszymy.to

b) poczty na adres korespondencyjny: ul. Wojewódzkiego 5/71, 92-446 Łódź.
 
ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników oraz przetwarza dane osobowe w różnych celach, w
różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej wskazanej w Rozporządzeniu 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  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie  danych osobowych  odbywa  się  zgodnie  z  przepisami Ustawy z dnia  10 maja 2018 r.  o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Użytkownicy  nie  mają obowiązku  podawania swoich  danych osobowych,  aby móc skorzystać ze  strony
internetowej. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie
udostępniane przez użytkowników. 

Dane powierzone za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz podczas kontaktu telefonicznego  pod
adresem e-mail lub numerami telefonu znajdującymi się w Zakładce „Kontakt”

Podanie danych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej jest dobrowolne,
jednak niezbędne dla realizacji celu, w jakim nawiązano kontakt.
Dane osobowe powierzone za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz telefonicznie przetwarzane są w celu
m.in. udzielenia informacji, odpowiedzi na zapytania i in.
Dane przetwarzane są   na podstawie  art.  6  ust.  1  lif  f)  RODO (niezbędność  przetwarzania  danych  do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
Dane osobowe są przetwarzane przez okres konieczny dla celu, w jakim zostały przekazane.

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 
Dostawcy usług:
Dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi  niezbędne do realizacji  celu,  w jakim
nawiązano  kontakt.  Dostawcy  usług  kierują  się  w  zakresie  przetwarzania  danych  osobowych
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postanowieniami  umów o powierzenie  przetwarzania  danych  osobowych,  zawartych  z  tymi  podmiotami.
Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.
 
Organy państwowe:
Dane  osobowe  będą  przekazywane  również  uprawnionym  organom  państwowym,  a  w  szczególności
Sądom,  Prokuraturom,  Policji,  Prezesowi  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (dawniej:  Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym
jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.
  
PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

I. Prawo do cofnięcia zgody
Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie podjęcia kontaktu, jak również
podczas  korzystania  z  poszczególnych  usług  i  funkcjonalności  oferowanych  przez  stronę  internetową.
Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 
II. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Użytkownik  ma  prawo  w  dowolnym  momencie  wnieść  sprzeciw  wobec  wykorzystania  jego  danych
osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w związku z
marketingiem  produktów  lub  usług  oraz  w  celu  poprawy  kontaktu  z  usługobiorcami  lub  dostosowania
działalności Administratora do ich potrzeb.
 
Wniesienie  uzasadnionego  sprzeciwu  spowoduje  usunięcie  danych  osobowych,  chyba  że  Administrator
danych przetwarza jednocześnie dane w innych celach i na innej uzasadnionej podstawie prawnej, zgodnie z
art. 21 RODO.
 
III. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")
Użytkownik  ma  prawo  do  żądania  usunięcia  wszystkich  lub  niektórych  danych  osobowych.  Żądanie
usunięcia danych osobowych podanych w trakcie korzystania ze strony internetowej lub podczas kontaktu z
Administratorem jest jednoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym,
uniemożliwi świadczenie usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.
Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza,
że administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 126 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego).
 
IV. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgłoszenia
żądania Administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia żądania Użytkownika.
Zgodnie z art. 18. RODO, prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych zachodzi w
poniższych sytuacjach:

1. Zakwestionowania  prawidłowości  danych  osobowych  -  ograniczenie  wykorzystania  danych
następuje na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

2. Przetwarzania  danych  niezgodne  z  prawem,  a  zamiast  usunięcia  danych  zgłoszono  żądanie
ograniczenia ich wykorzystania;

3. Odpadnięcia  celów  przetwarzania  za  wyjątkiem  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed
roszczeniami;

4. Wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych - ograniczenie następuje na czas niezbędny do
rozważenia,  czy  szczególna  sytuacja  Użytkownika  wymagająca  ochrony  jego  interesów,  praw  i
wolności przeważa nad interesami Administratora.

V. Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych, w
tym jest uprawniony do:

1. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;

2. uzyskania  informacji  o  celach  przetwarzania,  kategoriach  przetwarzanych  danych  osobowych,  o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych
lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy prawa oraz o prawie
wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  o  źródle  tych  danych,  o  zautomatyzowanym
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podejmowaniu decyzji,  w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

VI. Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich
niekompletności)  podanych przez siebie danych osobowych.

VII. Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać jego dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie,  Administratora  danych  osobowych.  Dane  osobowe  zostaną  wysłane  do  Użytkownika  w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
Użytkownik  ma prawo  żądania,  by dane osobowe  zostały  przesłane  przez  Administratora  bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Realizacja żądań i wniosków Użytkownika:
Administrator dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników następowała w najkrótszym
możliwym  terminie.  Z  uwagi  jednakże  na  często  skomplikowany charakter  lub  ilość  zgłoszonych  żądań
Administrator  udziela  odpowiedzi  w  terminie  miesiąca  od  dnia  odnotowania  wniosku  lub  żądania
Użytkownika. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie Administrator powiadomi
Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.
 
W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa
przyznane mu na mocy RODO zostały  naruszone,  ma prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

ZAKAZ PRZESYŁANIA TREŚCI NIEZGODNYCH Z PRAWEM

Zakazane jest  przesyłanie  za  pośrednictwem wiadomości  e-mail,  znajdującego się  z  zakładce „Kontakt”
żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowią groźbę, są
oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące, ani też żadnych materiałów, które
mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa,
naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

PLIKI COOKIE
 
Strona internetowa może wykorzystywać pliki "cookie" w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji o
korzystaniu  przez  użytkownika  z  serwisów,  oraz  do  dostarczania  usług  i  treści  dostosowanych  do
indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Pliki "cookie" to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez  Użytkownika.  Służą  one  identyfikacji  przeglądarki  Użytkownika  podczas  korzystania  ze  strony
internetowej.

Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki,
język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania
stroną i usprawnienia nawigacji Administrator lub jego usługodawca może używać plików cookies lub Web
beacons (elektronicznych obrazków, które umożliwiają ustalenie liczby osób odwiedzających daną stroną
internetową oraz wejście do cookies) i pozyskanie danych sumarycznych. Administrator nie zbiera ani nie
przechowuje pojedynczych plików cookies w formie niezagregowanej. Dla celów funkcjonalnych możliwy jest
dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych zagregowanych (grupowych).
 
Użytkownik strony może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi
plików  "cookie",  w  tym  zablokować  obsługę  tych  plików.  Wszelkie  informacje  na  temat  obsługi  plików
"cookie" oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 
Wyłączenie  obsługi  plików  "cookie"  w  przeglądarce  może  spowodować  utrudnienia  lub  uniemożliwić
korzystanie ze strony.
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