
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

[DANE OSOBOWE] 

1. Adminstratorem danych osobowych jest Usługodawca: IT INVESTMENTS Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Oksywska 2a, 53-152 Wrocław, NIP: 8992689278, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, pod numerem KRS:  0000351148.  

2. Dane osobowe Użytkowników będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie 

z przepisami zawartymi 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 

119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” 

 ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1000) 

 ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1907 ze zm.) 

 ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 

2017 r., poz. 1219 ze zm.) 

3. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że udzielenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych jest dobrowolne oraz że Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do 

jego danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.  

4. Usługodawca realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z 

wymienionymi w pkt 2 aktami prawnymi.  

5. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę zawierają następujące dane Użytkownika: 

a. adres e-mail;  

b. imię/nazwa; 

c. numer telefonu komórkowego;  

d. kod pocztowy;  

e. wysokość miesięcznych rachunków za energie elektryczną;  

f. kąt nachylenia dachu; 

g. typ użytkownika; 

h. adres IP, z którego użytkownik dokonał rejestracji; 

6. Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również 

w przyszłości.  

7. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika lub jej 

odwołanie powoduje niemożność dopasowania odpowiednich firm z danej okolicy i 

otrzymania oferty. 

8. Usługodawca jako administrator danych ma prawo do wykorzystania, gromadzenia i 

przetwarzania danych Użytkowników, w następujących celach: 

a. Marketingowych; 

b. Handlowych.  

c. Komunikacji z Użytkownikami; 

d. Analiz i przeprowadzenia badań; 

e. Integracji danych; 



f. Ankiet; 

g. Aktualizacji i weryfikacji poprawności danych; 

9. Usługodawca jako administrator danych ma prawo do udostępniania danych innym 

podmiotom, w tym dostawcom produktów lub usług oraz organizacjom społecznym i 

pozarządowym stosownie do przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych - RODO.  

10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz 

żądania ich usunięcia poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty 

elektronicznej  kontakt@itinvestments.pl 
 


