POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Administratora
tj. https://ev-charge.eu/ i świadczonymi za jej pośrednictwem usługami.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EV CHARGE spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka
30a, 44-300 Wodzisław Śląski, nr KRS: 0000819339, nr NIP: 6472588682, e-mail:
kontakt@ev-charge.eu, nr tel.: +48 571 492 425, strona internetowa: https://evcharge.eu/, zwana dalej Administratorem.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem przepisów
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
„RODO”.
4. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@evcharge.eu lub nr tel.: +48 571 492 425.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach:
a. art. 6 ust. 1 a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów;
b. art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie
osoby, której dane dotyczą̨, przed zawarciem umowy;
c. art. 6 ust. 1 pkt c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d. art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią.
6. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celu:
a. Kontaktu z Panią/Panem w razie przesłania przez Panią/Pana wiadomości
e-mail na adres e-mail Administratora, w szczególności na podstawie
wskazanej w pkt 5.b powyżej lub pkt 5.a w zakresie danych, które nie są
niezbędne do obsługi zapytania.
b. W celach marketingowych tj. na podstawie wskazanej w pkt 5.d. powyżej,
c. Wykonania zawartej z Panią/Panem umowy tj. na podstawie wskazanej w pkt
5.b. powyżej,
d. Wypełnienia obowiązków Administratora przewidzianych powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązków księgowych lub
sprawozdawczych, tj. na podstawie wskazanej w pkt 5.c. powyżej.
7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności takie jak imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL/NIP lub adres zamieszkania,
w zależności od rodzaju usług lub umów jakie Pani/Pan wybrał/a i zakresu danych
związanych z ich wykonaniem,
8. Pani/Pana dane osobowe, które przetwarza Administrator mogą być powierzone innym
podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, w szczególności podmiotowi
świadczącemu usługi prawne lub księgowe tj. w zakresie zawartych z Panią/Panem

umów lub dokumentów rozliczeniowych lub podmiotowi świadczącemu usługi IT lub
operatorowi poczty elektronicznej, którą posługuje się Administrator.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. W razie zawarcia umowy - przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu
upływu terminów przedawnienia roszczeń z nią związanych lub upływu okresów
przechowywania dokumentów/upływu okresów sprawozdawczych nałożonych
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
b. W razie skontaktowania się przez Panią/Pana z Administratorem za pomocą
danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Administratora przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi lub dalszego
kontaktu (jeżeli będzie konieczny w związku z obsługą zapytania) lub zawarcia
umowy lub/i jej wykonania i przedawnienia wzajemnych roszczeń,
c. W celach marketingowych przez okres świadczenia przez Administratora usług
na Pani/Pana rzecz, lecz nie dłużej niż do chwili złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych.
10. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych,
b. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych –
w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia
zapomnianym),
d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:
i. Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych,
ii. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia,
iii. Administrator nie potrzebuje już̇ danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są̨ one potrzebne osobie, której dane dotyczą̨, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ ;
iv. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. Prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
i. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej
z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
tą osobę,
ii. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie
spełnione są następujące przesłanki:
i. Zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
ii. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub prawa i wolności osoby, której
dane
dotyczą,
wymagające
ochrony
danych
osobowych,
w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
h. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dobrowolność podania danych osobowych.
a. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wysłania przez
Panią/Pana wiadomości lub pytania do Administratora na wskazany przez
niego adres e-mail, podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
brak podania adresu e-mail uniemożliwi Administratorowi udzielenie Pani/Panu
odpowiedzi.
b. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie umowy, podanie danych
osobowych również ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych
osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP lub
PESEL może uniemożliwić lub utrudnić wykonanie umowy.
12. Profilowanie.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają
profilowaniu.
13. Przekazywanie danych.
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez
dostawców usług w zakresie usług chmurowych lub hostingu, w tym poczty
elektronicznej, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności uznanym
dostawcom usług działającym poza EOG, co może powodować przekazanie
Pani/Pana danych poza obszar EOG.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych
przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła
odpowiedniego stopnia ochrony, stosowane są standardowe klauzule umowne
dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art.
46 ust. 2 lit c) RODO. Może Pani/Pan uzyskać informacje dotyczące treści
stosowanych standardowych klauzul umownych kontaktując się z Administratorem na
podane wyżej dane kontaktowe.

