POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu Suszy
Service 4 Drought (S4D)

- Monitoring applying Satellite Data
(tłum. pol.: Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych) sfinansowanym ze
środków Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency - ESA), domena: esusza.pl,
WIND-HYDRO
.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnianych w ramach Serwisu Susza jest Grzegorz
Łukasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WIND – HYDRO Grzegorz Łukasiewicz z siedzibą
w Łodzi ul. Opiekuńcza 19 kod 93-411 (dalej zwany Administratorem).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/ Pan skontaktować
z Administratorem danych osobowych na adres e-mail: info@windhydro.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora tj. WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz siedziba w Łodzi ul. Opiekuńcza 19, 93-411 Łódź.
Użytkownikiem zgodnie z Regulaminem Serwisu Suszy jest każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie
posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu Suszy.
W przypadku nawiązania współpracy (zlecenia Usługi, zawarcia umowy licencji) Pani/Pana dane osobowe
przekazane za pośrednictwem Serwisu Suszy, w tym imię i nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy
e-mail, są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
 korzystania z Serwisu Suszy Obsługi, w tym utworzenia konta, na podstawie zgody Pani/ Pana jako
Użytkownika;
 udzielania odpowiedzi na pytania i reklamacje Pani/ Pana jako Użytkownika, w tym z wykorzystaniem
formularzy kontaktowych, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Użytkownika
i Administratora;
 przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością Serwisu Suszy, co jest realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Takie informacje przesyłane są na podstawie zgody Użytkownika
na komunikację elektroniczną lub telefoniczną;
 w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Administratora związanych z korzystaniem z Serwisu Suszy, strony esusza.pl, co jest realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora;
 w celu zawarcia i realizacji zawartych z Panią/ Panem jako Użytkownikiem umów licencji, lub innych
dotyczących udostępnienia treści, co jest związane z zawarciem umowy z Użytkownikiem;
 realizacji składanych on-line wniosków internetowych związanych z obsługą Pani/ Pana jako Użytkownika,
co jest związane z realizacją zawartej z Panią/ Panem umowy;
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem niezbędnym w zakresie realizacji
współpracy (wykonania usługi, zawarcia umowy licencji), a także w tym przypadku jest wymogiem ustawowym
wynikającym z przepisów prawa (np. podatkowego). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości:
 kontaktu Administratora z Panią/Panem,
 skorzystanie przez Panią/ Pana jako Użytkownika z niektórych usług Serwisu Suszy (brak możliwości
wykonania na Pani/ Pana rzecz umowy licencji, usługi).
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Przekazując Administratorowi poprzez Serwis Suszy dane osobowe ma Pani/ Pan prawo dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich
przeniesienia, w zakresie danych udostępnianych wyłącznie na podstawie zgody.
W zakresie powyższych danych osobowych może Pani/ Pan cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w szczególności
danych zebranych w celu założenia konta i korzystania usług Serwisu Suszy, co będzie równoznaczne z likwidacją
dostępu do Serwisu Suszy, bez prawa do żądania naprawienia jakiejkolwiek wynikłej z tego tytułu szkody,
w szczególności zwrotu uiszczonej opłaty licencyjnej lub jej części.
W celu wykonania wyżej wymienionych praw powinna/powinien Pani/ Pan wysłać stosowne żądanie na adres
(pocztowy lub e-mali) Administratora wskazany powyżej.
Może sprzeciwić się Pani/ Pan przetwarzaniu swoich danych do celów marketingowych lub cofnąć zgodę na
komunikację elektroniczną lub telefoniczną w tym celu wysyłając e-mail na adres Administratora wskazany
powyżej.
Cofnięcie zgody lub wyrażenie sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego
wcześniej.
Może Pani/ Pan zgłosić zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzane są jego dane osobowe przez
Administratora -w tym celu Użytkownikowi ma prawo wniesienia skargi o organu nadzorczego (GIODO/ Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane osobowe Pani/ Pana chronione są zgodnie z postanowieniami RODO, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Do ochrony
danych użytkownika administrator stosuje w szczególności certyfikat SSL. Dane gromadzone są w infrastrukturze
informatycznej zlokalizowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Administrator nie ujawnia danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Suszy innym podmiotom za
wyjątkiem sprawdzonych przez Administratora podwykonawców i zleceniobiorców, chyba że posiada zgodę Pani/
Pana. Dane osobowe Administrator udostępnia swoim podwykonawcom i zleceniobiorcom na bieżąco.
Dostęp do danych osobowych Pani/ Pana mają wyłącznie osoby, które zobowiązane są do zachowania uzyskanych
informacji w ścisłej tajemnicy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. e i f RODO informuję, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym
odbiorcom jak również innym kategoriom odbiorców (np. podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe,
usługi informatyczne, kancelarii prawne w celu substytucji). Dane osobowe powierzone w ramach Serwisu Susza
są przekazywane podmiotowi współpracującemu Geofabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, kod 87-100 ul. Prosta
19, dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania Serwisu Suszy. Geofabryka Sp. z .o.o. świadczy usługę
technicznego utrzymania i prowadzenia Serwisu Suszy.
Informujemy, że dane Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Dane osobowe Pani/ Pana jako Użytkownika przechowywane są przez okres do likwidacji konta.
Dane Pani/ Pana związane z obsługą wniosków, reklamacji Użytkownika oraz zawieranych umów przechowywane
są do czasu przedawnienia się roszczeń mogących z nich wyniknąć lub z nich wynikających.
Dane osobowe Pani/ Pana jako Użytkownika wykorzystywane są w celach marketingowych i przetwarzane
do czasu, gdy wyrazi Pani/ Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania w celach marketingowych lub cofnie zgodę.
Administrator Serwisu Suszy informuje, że używa plików cookies (wyjaśnienie poniżej w tekście) w szczególności
w celu dostosowania zawartość stron internetowych Serwisu Suszy do preferencji Użytkowników oraz w celach
statystycznych.
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Cookies to niewielkie pliki, które Serwis Suszy zapisuje w przeglądarce internetowej na Pani/ Pana urządzeniu,
gdy odwiedza strony Serwisu Suszy. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Suszy.
Serwis Suszy używa:
a. Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na Pani/ Pana urządzeniu do momentu
wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej,
b. Pliki stałe – to pliki, które pozostają na Pani/ Pana urządzeniu przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
W przeglądarce internetowej może Pani/ Pan zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień
oznacza akceptację dla stosowanych przez Serwis Suszy cookies.
Poziom ochrony przed cookies może Pani/ Pan ustawić w przeglądarce internetowej- samodzielnie skonfigurować
przeglądarkę internetowa na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie
plików cookies, każdorazowo powiadamiała Panią/ Pana o przesyłaniu plików cookies na urządzenie lub całkowicie
blokowała otrzymywanie plików cookies. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość
przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do danego urządzenia. Ustawienia domyślne mogą zostać
zmienione poprzez:
a. zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na danym
urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności
serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,
b. włączenie w opcjach przeglądarki internetowej na danym urządzeniu funkcji każdorazowego
powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na dane urządzenie.
Ograniczenie lub zblokowanie ustawień plików cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych,
ale może także uniemożliwiać dzianie niektórych funkcji w Serwisie Suszy np. zalogowanie się na konto
Administrator korzysta z plików cookies w celu:
a. uwierzytelniania Pani/ Pana jako Użytkownika na stronach wymagających logowania oraz do zapewnienia
ciągłości sesji,
b. zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Panią/ Pana jako Użytkownika na formularzach
obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line,
c. statystycznych analiz dotyczących ruchu oraz odpowiedzialności poszczególnych stron internetowych
Serwisu Suszy, przy czym niemożliwa jest personalna identyfikacja danej osoby korzystające (zapis dane
o adresie IP do logów systemowych Serwisu Suszy, które zawierają datę oraz godzinę połączenia z Serwisem
Suszy)
d. lepszego dopasowania komunikatów marketingowych Administratora do potrzeb Użytkownika.
Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne i żaden sposób nie wpływają na działanie Pani/ Pana
urządzenia. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich
osobom nieuprawnionym.
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