POLITYKA PRYWATNOŚCI
z dnia 25 maja 2018 r. wersja 2.0

Administratorem Twoich danych osobowych jest Module Plan sp. z o.o., zarejestrowana przy ulicy Fabrycznej 20a,
53-609 we Wrocławiu pod nr KRS 0000603975. Siedziba firmy mieści się przy ul. Grota Roweckiego 203, 52-214 we
Wrocławiu.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kierować do naszego inspektora
ochrony danych osobowych pod adresem email rodo@cleverframe.com lub dzwoniąc do biura firmy pod numerem
+48 71 789 5001.
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby komunikowania Ci
ofert handlowych dotyczących naszych produktów i usług oraz – co naturalne – do realizacji Twoich zamówień.
Ponieważ nasze produkty objęte są gwarancją, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane – jeżel kupisz
nasze produkty – do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji. Robimy tak, aby móc realizować nasze zobowiązania
wobec Ciebie.
Działamy na podstawie Twojej zgody.
Nikomu nie przekażemy Twoich danych osobowych. Jedynym podmiotem spoza terytorium Unii Europejskiej, z
którym współpracujemy w zakresie danych osobowych jest dostawca naszego systemu CRM, firma ZOHO Corp. Jej
bezpieczne serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Firma widnieje w amerykańskim, rządowym rejestrze
Privacy Shield (link), potwierdzającym przystosowanie wymagań certyfikowanych podmiotów do europejskiego
RODO.
Może się zdarzyć, że w celu realizacji zamówienia Twoje dane osobowe przekażemy na przykład firmie kurierskiej
lub innemu podmiotowi, jednak w każdym przypadku posługujemy się Twoją zgodą oraz dysponujemy umowami o
powierzeniu danych osobowych. Wynika z nich, że podmiot, któremu powierzamy Twoje dane nie zrobi z nimi nic,
czego byś nie chciał i na co nie wyraziłeś nam zgody.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu wycofania Twojej zgody. Zawsze masz prawo dostępu,
wglądu oraz sprostowania Twoich danych. Możesz również w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas
Twoich danych osobowych.
Jeżeli wyrazisz taką potrzebę, przeniesiemy Twoje dane osobowe do innej firmy, z którą będziesz miał ochotę
współpracować.
Na nasze postępowanie przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
Fakt, że podałeś nam swoje dane osobowe nie wynika z żadnego obowiązku prawnego i jest Twoim dobrowolnym
wyborem.
Nie stosujemy w żaden sposób profilowania, czyli nie posługujemy się historią naszych kontaktów lub Twoich
zakupów, aby komunikować Ci związane z tymi faktami informacje.
Pliki cookies, które stosujemy na naszych stronach interenetowych służą nam tylko i wyłącznie do analityki ruchu na
stronie i nie są zwiazane z profilowaniem odwiedzających. Nasze strony zabezpieczone są również certyfikatami
SSL.
W razie jakichkolwiek pytań, mail rodo@cleverframe.com jest do Twojej dyspozycji.
Dla Twojej wiadomości, termin „RODO” oznacza 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.

