Polityka Prywatności firmy INTSOL sp. z o. o. oraz Serwisu
monitorujmaszyny.pl (Serwis)
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych
osobowych, przysługujące prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. W razie jakichkolwiek
pytań zachęcamy do kontaktu.
1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.1. INTSOL sp. z o. o., ul. Radarowa 60, 02-137 Warszawa, KRS: 0000447969, NIP: 522 300 28
72, REGON: 146502903 (INTSOL) przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności
Użytkowników. W tym celu środki techniczne i organizacyjne są dobierane i stosowane w
sposób zapewniający ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną. W szczególności INTSOL dokłada wszelkich starań, aby
zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed
ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
1.2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu (Użytkownicy) zawarte w formularzach
rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z
zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
1.3. Administratorem zbioru danych osobowych jest INTSOL sp. z o. o., ul. Radarowa 60, 02-137
Warszawa, KRS: 0000447969, NIP: 522 300 28 72, REGON: 146502903
1.4. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w INTSOL jest Inspektor
Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: kontakt@intsol.pl
1.5. INTSOL przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1.5.1. dane kontaktowe
1.5.2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i
wystawienia faktury
1.5.3. dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line
1.5.4. w przypadku założenia konta w Serwisie: login i hasło do konta
1.6. W celu korzystania z Serwisu, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,
Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
Serwisu.
1.7. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na dedykowanym serwerze. Dostęp do
serwera posiada administrator, upoważnieni przez niego pracownicy oraz dostawca usługi
serwerowej (hostingodawca), firma H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
która odpowiada jednocześnie za utrzymanie infrastruktury sprzętowej.
1.8. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą
wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie.
1.9. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktu
telefonicznego lub innej formy dokumentowej, są gromadzone, przetwarzane i
przechowywane w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1.9.1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie,
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.9.2. w celu zawarcia umowy z INTSOL sp. z o. o.,
1.9.3. w celu realizacji działań wykonywanych związanych z korzystaniem przez Państwa z
Serwisu,
1.9.4. w celu wykonania umowy zawartej z INTSOL sp. z o. o. na Państwa rzecz jako osoby
trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot,
1.9.5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na INTSOL Sp. z o. o., np.
wystawienia faktury lub rachunku
1.9.6. w celach marketingowych produktów i usług INTSOL Sp. z o.o. (jeśli wyrażali Państwo
wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę)
Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa
lub Użytkowników zgody lub tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.
Administrator może udostępniać dane osobowe upoważnionym pracownikom, firmom
trzecim (w tym świadczącym na rzecz Administratora usługi zarządcze, księgowe, prawne,
marketingowe), firmom hostingowym i technologicznym w celu świadczenia usług. Wyżej
wymienieni będą przetwarzać dane osobowe jedynie w celu, w jakim zostały zebrane oraz w
celu świadczenia usług dla INTSOL.
Mają Państwo prawo - w zakresie określonym obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych, w tym Rozporządzenia 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):
1.12.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę i
otrzymania ich kopii;
1.12.2. żądania informacji o celu przetwarzaniu danych osobowych;
1.12.3. żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i uzupełnienia danych
osobowych;
1.12.4. żądania usunięcia danych osobowych;
1.12.5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach;
1.12.6. w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez
INTSOL ze skutkiem na przyszłość.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które
wywołuje wobec Państwa lub Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na Państwa lub Użytkowników wpływa.

2. PLIKI COOKIES
2.1. Serwis oraz strony internetowe należące do INTSOL wykorzystują pliki „Cookies”, które
pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o użytkownikach oraz ich preferencjach.
2.2. Pliki Cookies pozwalają na:
2.3. Konfigurację Serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie,
2.4. Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla
użytkowników, a także personalizowanie reklam,
2.5. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
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2.6. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu
zainstalowanym na urządzeniu.
2.7. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania plików „Cookies” w opisanych powyżej
celach, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej
w sposób uniemożliwiający przechowywanie Cookies w pamięci komputera. W każdej chwili
Użytkownik może również usunąć je ręcznie.
2.8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki lub
dla najbardziej popularnych przeglądarek pod poniższymi adresami:
2.8.1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
2.8.2. Google Chrome:
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=6
2.8.3. 1416
2.8.4. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-managecooki
2.8.5. es-in-internet-explorer-9
2.8.6. Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
2.8.7. Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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