
POLITYKA PRYWATNOŚCI  

https://alseva.pl/ 

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie https://alseva.pl/ .

2. Administratorem danych jest ALSEVA INNOWACJE S.A, Ul. Salwatorska 14, 30-

109 Kraków, NIP: 5213697878, REGON: 361626458, KRS: 0000559121, Dane do

kontaktu  : ul.  Samuela  Lindego  7C,  30-148  Kraków,  +48  12  421  03  33,

biuro@alseva.pl.

II. Dane osobowe

1. Dane  osobowe  zbierane  przez  Administratora  są  przetwarzane  na  podstawie

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych

oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.

2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).  

3. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy

IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania
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ogólnych,  statystycznych  informacji  demograficznych  (np.  o  regionie,  z  którego

następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji

mu przekazanych przez Użytkowników strony Internetowej. Administrator z należytą

starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne,  w tym o charakterze

programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych,

w  szczególności  zabezpiecza  dane  przed  ich  udostępnieniem  osobom

nieupoważnionym,  ujawnieniem,  utraceniem  i  zniszczeniem,  nieuprawnioną

modyfikacją,  jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących

przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).

Dane osobowe będą:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,

której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane  w  konkretnych,  wyraźnych  i  prawnie  uzasadnionych  celach  i

nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych

lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art.

89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

c) adekwatne,  stosowne oraz  ograniczone  do tego,  co  niezbędne  do celów,  w

których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);

e) przechowywane  w  formie  umożliwiającej  identyfikację  osoby,  której  dane

dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których

dane  te  są  przetwarzane;  dane  osobowe można  przechowywać  przez  okres

dłuższy,  o  ile  będą  one  przetwarzane  wyłącznie  do  celów archiwalnych  w

interesie  publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do

celów  statystycznych  na  mocy  art.  89  ust.  1  RODO,  z  zastrzeżeniem  że

wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane

na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób,

których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem



przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za

pomocą  odpowiednich  środków  technicznych  lub  organizacyjnych

(„integralność i poufność”).

6. W ramach korzystania  przez Administratora z narzędzi  wspierających jego bieżącą

działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być

przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w

szczególności  do  Stanów  Zjednoczonych  Ameryki  (USA)  lub  innego  państwa,  w

którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania

Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. 

7. Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, przypisujemy

im podobny stopień ochrony (jaki  otrzymałby w EOG), zapewniając wdrożenie co

najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

a) Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, terytoriów

lub  sektorów  w  kraju,  który  został  uznany  przez  Komisję  Europejską  za

zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

b) Przekazanie  podlega  prawnie  wiążącemu i  egzekwowalnym zobowiązaniom

odbiorcy  do  ochrony  danych  osobowych  (np.  poprzez  zastosowanie

standardowych  klauzul  umownych  zatwierdzonych  przez  Komisję

Europejską).

c) Przeniesienie podlega wiążącym regułom korporacyjnym.

d) Przekazanie odbywa się na podstawie odstępstwa od ograniczeń dotyczących

przekazywania  danych  osobowych  poza  EOG (np.  w przypadku  wyrażenia

zgody,  przekazanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy  z  Tobą  lub

przekazanie  jest  niezbędne  do  ustalenia,  wykonania  lub  obrony  roszczeń

prawnych).

III. Podstawy prawne

1. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Dane  osobowe  zbierane  poprzez

formularze  kontaktowe  obejmują  informacje  takie  jak:  imię  i  nazwisko,  telefon

kontaktowy,  adres  e  -mail  i  służą  do  identyfikacji  Klientów,  nawiązania  z  nimi

kontaktu  handlowego,  przedstawienia  oferty  czy  też  prowadzenia  negocjacji

handlowych  z  Klientem,  ewentualnie  podpisania  i  realizacji  umowy  oraz  celów

rekrutacyjnych. 



2. Dane  osobowe  zbierane  na  stronie  https://alseva.pl/ są  przetwarzane  przede

wszystkim na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich 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.

3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być

przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną

lub  wykonywania  telefonicznych  połączeń  w  celu  marketingu  bezpośredniego  –

odpowiednio  w  związku  z  art.  10  ust.  2  Ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o

świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004

roku – Prawo Telekomunikacyjne.

4. W pozostałych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

a) obowiązujących  przepisów  prawa  –  gdy  przetwarzanie  jest  niezbędne  do

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na

bazie  przepisów  podatkowych  lub  rachunkowych  Administrator  rozlicza

zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

b) niezbędności  do  innych  niż  wymienione  powyżej  celów  wynikających  z

prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  Administratora  lub

przez stronę trzecią,  w szczególności  do ustalenia,  dochodzenia  lub obrony

roszczeń,  prowadzenia korespondencji  z Klientami,  także za pośrednictwem

formularzy  kontaktowych  (w  tym  udzielania  odpowiedzi  na  wiadomości

Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Dane  osobowe  przetwarzane  w  celach  objętych  oświadczeniem  zgody  będą

przetwarzane  do  czasu  odwołania  zgody.  Dane  osobowe  przetwarzane  w  celach

związanych  z  realizacją  zamówień  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do

realizacji zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane

przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. 

IV. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami  danych  Kupującego  mogą  być  podmioty  realizujące  na  zlecenie

Administratora  zamówienie  i  zajmujące  się  jego obsługą:  firmy wysyłkowe,  firmy

księgowe,  dostawcy  towarów,  dostawcy  rozwiązań  informatycznych,  firmy

https://alseva.pl/


obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług

telekomunikacyjnych, kancelarie prawne , uprawnione organy państwowe.

2. Nie  zezwalamy  dostawcom  zewnętrznym  na  wykorzystywanie  Twoich  danych

osobowych  do  własnych  celów i  zezwalamy  im na  przetwarzanie  Twoich  danych

osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

V. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania  swoich danych osobowych, masz prawo 

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art.

17 RODO );

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);

e) przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO );

f) do sprzeciwu -art. 21 RODO);

2. W przypadku  stwierdzenia,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy

RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W każdym czasie  zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być  cofnięta.

Cofnięcie  zgody na  przetwarzanie  danych nie  ma wpływu na zgodność z  prawem

przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

26.11. 2021 r.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności 




