Polityka prywatności
DronVenture Mirosław Więckowski

1. Wprowadzenie
Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie
Rozporządzenie 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 (określane popularnie jako„RODO”).RODO obowiązywać
będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w
zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które
będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z
usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót
najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych
osobowych, jakie mogą mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku
z korzystaniem z naszych usług.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
DronVenture Mirosław Więckowski przetwarza dane osobowe w
różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie
mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne
przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy
przechowywania.
W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych,
pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu
przetwarzania danych osobowych.

2. Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem danych jest

DronVenture Mirosław Więckowski
z siedzibą w Kielcach, ul. Krucza 6
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego
dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych
osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:
DronVenture Mirosław Więckowski, 25-657 Kielce, ul. Krucza 6,
z dopiskiem („Administrator”),
oraz za pośrednictwem adresu email: kontakt@dronventure.pl, w
celu skontaktowania się.

3. Informacje ogólne.
1.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i
ich zachowaniu w następujący sposób:
1.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2.Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.
„ciasteczka”).
3.Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora
hostingowego.

4. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach
połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim
inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych
klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze
prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
5.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym
z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu
obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom
technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy
to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do
podmiotów będących operatorami domen internetowych i serwisów
obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi
Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez
DronVenture Mirosław Więckowski w
szczególności:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby
której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą i są niezbędne do zawarcia umowy
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DronVenture
Mirosław Więckowski[na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym
spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta
b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
3. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i
sprzętu;
4. analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności
lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane
przetwarzanie przez Administratora danych.

