POLITYKA PRYWATNOŚCI
W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), zwane w skrócie „RODO” lub „GDPR”. Dokument ten ujednolica
przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a także zobowiązuje podmioty przetwarzające
dane osobowe do zmiany sposobu informowania o tym, jak te dane są przetwarzane.
W związku z tym z dniem 25 maja 2018 r. wprowadzona zostaje Polityka prywatności LYNX Piotr WyrodowRakowski. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej www.lynx-poland.com
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) LYNX informuje,
że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
Pani/Pana dane osobowe jest: Piotr Wyrodow-Rakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
LYNX Piotr Wyrodow-Rakowski, zwany dalej: „LYNX”.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
adres pocztowy: ul. SIKORSKIEGO 119,
05-080 KLAUDYN, tel. +48 (22)825-61-22,
adres e-mail: poczta@lynx-poland.com
www.lynx-poland.com

3. Źródło pozyskania i rodzaj gromadzonych danych osobowych
Dane osobowe pozyskiwane są z telefonów wykonanych na numery należące do LYNX, korespondencji
przesyłanej do nas drogą elektroniczną na nasze adresy mailowe przypisane do wymienionych stron www:
lynx-poland.com, frezarki-cnc.pl, xerxes-cutter.com, hot-wire-cutter.com, grawerki.biz, soft4cnc.com jak i
również poprzez formularze kontaktowe znajdujące się na tych stronach www.
Rodzaj gromadzonych danych osobowych:
1. W przypadku przedsiębiorców – dane rejestrowe firmy, siedziba firmy, numery NIP i REGON,
ewentualnie numer KRS (jeśli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego), numer konta bankowego, e-mail, telefon,
2. W przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL, numer konta
bankowego, e-mail, telefon, stanowisko,
3. W przypadku osób kontaktujących się telefonicznie z firmą – numer telefonu osoby dzwoniącej,
4. W przypadku osób, które kontaktują się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub formularza
kontaktowego na stronie www – dane osobowe przekazane przez tę osobę oraz treść komunikacji.
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4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. Udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania
danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów LYNX w postaci komunikacji z
użytkownikami strony internetowej),
2. Udzielenia odpowiedzi / sporządzenie oferty handlowej na zapytanie przesłane pocztą
elektroniczną bądź telefonicznie (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie
uzasadnionych interesów LYNX w postaci komunikacji poprzez pocztę elektroniczną lub telefon),
3. Przygotowania lub wykonania umowy z osobą, której dotyczą (np. sporządzanie umowy sprzedaży,
wystawienie faktury ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4. Dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przetwarzanie danych osobowych w tym celu wynika
z prawnie uzasadnionego interesu LYNX,
6. Dochodzenie roszczeń i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, np. skierowanie pozwu o
zapłatę przeciwko nieuczciwemu klientowi, windykacja należności, prowadzenie postępowań
sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przetwarzanie danych
osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu LYNX,
7. Kontaktowania się z daną osobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi firmy oraz jej usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności i za zgodą -danej
osoby poprzez e-mail oraz telefon, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw),
8. Wysyłki informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –
przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę danej osoby, dane te
będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę,
9. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez LYNX obowiązków wynikających z przepisów prawa),
10. Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy za zgodą osoby, której
te dane dotyczą.

5. Zgoda na podanie danych osobowych
1. Podanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego
znajdującego się na stronie www, za pomocą korespondencji przesyłanej na adres poczty
elektronicznej bądź telefonicznie na numer Administratora Danych jest dobrowolne.
2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji określonych usług świadczonych przez
firmę Administratora oraz w celu nawiązania kontaktu z daną osobą fizyczną.
3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Przekazywanie danych innym podmiotom
1. Gromadzone dane osobowe są przekazywane innym podmiotom tylko w celu wykonania umowy
sprzedaży towarów i usług świadczonych przez Administratora Danych lub za wyraźną zgodą danej
osoby.
2. Do wyżej wymienionych podmiotów należą operatorzy płatności elektronicznych, banki, kurierzy,
pośrednicy kurierscy, operatorzy pocztowi, firmy prowadzące księgowość Administratora, prawnicy
i doradcy prawni, firmy windykacyjne.
7. Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy, a także po jej zakończeniu
w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i
oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia
wykonania umowy lub do czasu cofnięcia określonej zgody na przetwarzanie danych.
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8. Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych
1. LYNX gwarantuje spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to
jest prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dotyczą, prawo do pozyskania
informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez LYNX, prawo ich sprostowania, prawo
usunięcia danych lub prawo ograniczenia przetwarzania. LYNX gwarantuje prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. LYNX
gwarantuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na podanie danych osobowych w dowolnym
momencie, w sytuacji, w której przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie
zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez LYNX oświadczenia o cofnięciu zgody.
2. Każda osoba fizyczna ma prawo do sprostowania danych w sytuacji, gdy zauważy, że jej dane są
nieprawidłowe lub niekompletne.
3. Każda osoba fizyczna ma prawo do żądania usunięcia danych w sytuacji, gdy:
- dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LYNX,
- osoba fizyczna cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych,
- przez osobę fizyczną zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,
- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych
dziecku.
4. Każda osoba fizyczna ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku
zauważenia, że jej dane są niekompletne lub nieprawidłowe. W takiej sytuacji, do czasu
rozpatrzenia żądania sprostowania danych, dane te nie będą przez LYNX przetwarzane.
5. Każda osoba fizyczna ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacji gdy:
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba fizyczna nie będzie chciała, aby jej dane
zostały usunięte,
- dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie do obrony lub
dochodzenia roszczeń,
- gdy osoba fizyczna wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych; wówczas dane nie będą
przetwarzane do czasu ustalenia czy nie występują po stronie LYNX prawnie uzasadnione
postawy do ich przetwarzania i czy są one nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.
7. Każda osoba fizyczna ma prawo do żądania przeniesienia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z osobą fizyczną oraz,
gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
8. W związku z przetwarzaniem przez LYNX danych osobowych każda osoba fizyczna ma prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego
9. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w
sytuacji gdy przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu LYNX lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez
szczególną sytuację, w której osoba się znalazła oraz sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są
na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. W takim przypadku,
o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych, LYNX zaprzestanie przetwarzania
danych.

9. Środki bezpieczeństwa
LYNX w procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych.
Środki takie zostały zastosowane także w celu zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem czy też
zniszczeniem.
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