POLITYKA PRYWATNOŚCI EuroPlan Dotacje UE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych firmy EuroPlan Dotacje
UE Tomasz Zawadzki.
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych Klientów jest firma: EuroPlan Dotacje UE Tomasz
Zawadzki z siedzibą przy ul. Słoneczna 10; 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 7151686068., zwany dalej
Administratorem.
Kontakt:
– e-mail: zawadue@gmail.com
– adres: EuroPlan Dotacje UE; 28-100 Busko-Zdrój ul. Słoneczna 10
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można kontaktować się droga poczty elektronicznej na adres:
zawadue@gmail.com lub listownie: EuroPlan Dotacje UE Tomasz Zawadzki, 28-100 BuskoZdrój; ul. Słoneczna 10
2. Użytkownik – osoba prawna lub fizyczna korzystająca z usług Administratora, której
dotyczą dane osobowe.
3. W serwisie www.eu-plan.pl zbieramy następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko Użytkownika – podczas rezerwowania usługi, niezbędne do kontaktu;
• adres poczty elektronicznej – na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej
wysyłane jest mailowe potwierdzenie rezerwacji oraz umożliwia on kontakt z klientem.
Podczas korzystania z serwisu www.eu-plan.pl niektóre dane Klientów są automatycznie
zachowywane na serwerach Administratora serwisu www.eu-plan.pl dla celów administracji
systemu, dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane
obejmują:
• nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu,
• adres IP,
• wersję oprogramowania przeglądarki,
• system operacyjny komputera,
• logi systemowe.
4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
a) wykonanie umowy pomiędzy EuroPlan Dotacje UE Tomasz Zawadzki; 28-100 Busko-Zdrój
ul. Słoneczna 10, a Klientem serwisu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO –
niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient;
b) marketing produktów i usług Administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w
celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), pomiary statystyczne – podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit a) – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c) przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania
i funkcjonalności serwisu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadniony interes
Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie równoznaczne z brakiem
możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania, brakiem możliwości kontaktu, brakiem

możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze
marketingowym.
Dane Klientów przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora
jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w
celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.
Dane Klientów przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
• w przypadku udzielenia zgody– do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze
strony Klienta, ograniczających tę zgodę,
• w przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz
w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane
prawem, np. podatkowe,
• w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora –
do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
5. Odbiorcy Danych osobowych:
Dane osobowe przechowywane są na serwerze chronionym hasłem i nie są udostępniane
osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, którymi są:
a. Operator systemu rezerwacji usług serwis www.bookero.pl będący własnością SAFI
STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów; NIP
5311610855
W obu przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z serwisem podmiotom
ograniczona jest do niezbędnego minimum. Wszystkie podmioty gospodarcze współpracujące
z serwisem www.eu-plan.pl, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Klientów danych,
zobowiązują się jednocześnie do ochrony danych osobowych użytkowników
w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto, podane przez Klientów informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom
władzy publicznej oraz organom ścigania, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar UE i Administrator nie planuje
takich działań w przyszłości.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie po
zgłoszeniu do Administratora danych osobowych osobiście lub drogą korespondencyjną bądź
elektroniczną;
• prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz ich zmiany
• prawo do usunięcia własnych danych osobowych z serwisu po zgłoszeniu tego faktu
Administratorowi danych osobiście, drogą korespondencyjną lub elektroniczną;
• prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych przez
Administratora danych np. do celów marketingowych.
• prawo do przenoszenia własnych danych osobowych, czyli zmiany Administratora danych
osobowych.
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego polskiego lub organu nadzorczego
właściwego dla miejsca pobytu/pracy.
Wszelkie dane księgowe oraz rachunkowe są usuwane z systemu po upływie terminu
określonego ustawą dla czynności przeprowadzanych przez organy skarbowe.

8. Ciasteczka (cookies)
Niektóre obszary strony internetowej www.eu-plan.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli
małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób
potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie
poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są
nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik
może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.
9. Jeśli masz pytania, uwagi lub chcesz wyrazić opinię na temat polityki prywatności oraz
zachowania poufności informacji proszę kieruj je wszystkie na adres mailowy
zawadue@gmail.com.
10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce
prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Klientów na stronie
internetowej www.eu-plan.pl. Zaleca się aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na
datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli klient sprzeciwia się dowolnej ze zmian w
polityce, Klient musi zaprzestać korzystania z tej strony i może zażądać, aby Administrator
Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie
polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie
posiada Administrator Danych.
Data ostatniej modyfikacji: 7 maja 2019 r.

