POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez I KANCELARIA SP.
Z O. O. z siedzibą w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, KRS 0000715850,
NIP 7811963701, REGON 369337854 zwaną dalej Administratorem.
2. Administrator przetwarza tylko dane osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Powyższe wynika z faktu, że Administrator nie świadczy sprzedaży i usług dla konsumentów.
3. Administrator przetwarza wyłącznie dane przekazane mu przez osoby korzystające z serwisu.
4. Administrator przetwarza takie dane jak:
a) firmę,
b) imię i nazwisko,
c) adres działalności gospodarczej,
d) NIP,
e) numer KRS,
f) REGON,
g) numer telefonu,
h) adres poczty elektronicznej.
5. Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem
serwisu I-RODO, to jest w celu:
a) umożliwienia dostępu do serwisu I-RODO,
b) umożliwienia pobrania zakupionych produktów i usług,
c) dokonania płatności,
d) umożliwienia złożenia reklamacji,
e) poinformowania o zmianach i aktualizacjach w ramach wykupionej usługi,
f) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale pominięcie niektórych z nich może uniemożliwić zakup lub
korzystanie z usługi albo jej części.
7. Jeżeli przekazane dane są danymi osobowymi, osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać:
a) dostępu do danych,
b) poprawienia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) zaprzestania przetwarzania danych.
8. Wszystkie dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przez czas
wynikający z przepisów prawa:
a) dane z faktury - przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży,

b) dane kontaktowe - przez czas niezbędny do wykonania umowy lub usługi, ale nie dłużej, niż
przez okres 1 roku
9. Serwis I-RODO korzysta przy płatnościach z serwisu Przelewy24. Dokonanie płatności oznacza
udostępnienie danych przelewu operatorowi.
10. Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom. Dostęp do danych mają wyłącznie:
a) upoważnieni pracownicy Administratora,
b) podmioty świadczące usługi księgowe i prawne na rzecz Administratora,
c) uprawnione organy władzy publicznej.
11. Dane przetwarzane przez Administratora nie są przekazywane poza granice Polski.
12. Podczas przetwarzania danych Administrator wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki w
celu zapewnienia integralności i poufności danych.
13. Serwis I-RODO nie korzysta z plików cookies.
14. W przypadku danych, które są danymi osobowymi, osoba, której dane dotyczą może złożyć na
Administratora skargę do upoważnionego organu.
15. Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności lub skargi należy kierować listem poleconym
na adres siedziby spółki albo na adres mailowy biuro@irodo.online

