
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  
STRONY INTERNETOWEJ WWW.VENTS-GROUP.PL 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://vents-

group.pl/ jest Vents Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Adres do kontaktu: 

Vents Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo. 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:  

telefon +48 61 832 45 30 

e-mail biuro@vents-group.pl 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przy-

sługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na 

adres biuro@vents-group.pl.  

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 

95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwane RO-

DO). 

4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczegól-

ności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

a) przetwarzane zgodnie z prawem, 

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu nie-

zgodnemu z tymi celami, 

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przecho-

wywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne 

do osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ 
1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane 

przez Państwa po założeniu konta na niniejszej stronie - podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub za-

warcia umowy. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 172 ustawy 

– Prawo telekomunikacyjne, dane te są przetwarzane celem nawiązania z Państwem kontaktu telefonicz-

nego.  

2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych: 

a) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail, 

c) numer telefonu (opcjonalnie), 

d) nazwę firmy, 

e) profil działalności, 

f) adres. 

3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany 

sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatko-

wych informacji z innych źródeł. 

4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa 

dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane or-

ganizacjom międzynarodowym. 
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III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH 
1. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego przez okres trwania kore-

spondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i 

będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość 

nawiązania współpracy - zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości. 

2. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody będą one przetwarzane do momentu jej 

cofnięcia wraz z okresem czasu niezbędnym do usunięcia danych z kopii zapasowych.  

 

IV. PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRA-
WIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WO-
BEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 
1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

2. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas 

Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do za-

przestania lub ograniczenia przetwarzania. 

3. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmio-

towi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy 

tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że dane na Państwa temat prze-

twarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas doku-

mentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą 

zawierały naszych odpowiedzi, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega 

przeniesieniu). W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo 

do jej cofnięcia.  

4. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych oso-

bowych: 

telefon +48 61 832 45 30 

e-mail biuro@vents-group.pl 

5. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

IV. UWAGI KOŃCOWE 
1. W sprawach nieobjętych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy 

o ochronie danych osobowych. 

2. Link do polityki prywatności e-sklepu znajdą Państwo tutaj. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w 

życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w witrynie internetowej. 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie, umieszczone na 

podstronach do niniejszego serwisu. 

 


