POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Postanowienia ogólne
Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu Facebook jest Firma ATN Energy
Tomasz Golański sp. j., (zwana dalej: ATN Energy Fotowoltaika). W swojej polityce prywatności ATN Energy
Fotowoltaika określa zasady i sposób w jaki gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje informacje o
użytkownikach korzystających z portalu Facebook, którzy podali swoje dane kontaktowe w formularzu
reklamy opublikowanej na profilu firmy na Facebook https://www.facebook.com/atnenergy/
Administrator w ustawieniach reklam kieruje swoje treści do osób, które interesują się tematyką szeroko
pojętej fotowoltaiki, a informacje te dobrowolnie zawarły na swoim profilu osobistym.

2. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest ATN Energy Tomasz Golański sp. j. z siedzibą w Lutyni, przy ul.
Długiej 26, 55-330 Miękinia , NIP 9131426951, REGON 932167141.
Dane kontaktowe Administratora danych:
adres: ul. Leona Popielskiego 1, 52-019 Wrocław
e-mail: biuro@atnenergy.pl
telefon: 71 307 40 00

Jak i z kim można się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?
•

poprzez wiadomość e-mail: biuro@atnenergy.pl

•

wysyłając korespondencję na adres: ATN Energy Fotowoltaika, ul. Leona Popielskiego 1, 52-019
Wrocław

Cel, w którym przetwarzamy dane osobowe:
ATN Energy Fotowoltaika przetwarza wyłącznie te dane osobowe użytkowników, które zostały dobrowolnie
podane w formularzu kontaktowym, w celach kontaktowych: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu
oraz Województwo, które użytkownik wskazał w treści formularza.
Czas przetwarzania danych osobowych:
ATN Energy Fotowoltaika będzie przetwarzać dane uzyskane poprzez formularz w celach kontaktowych z
użytkownikiem, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty pierwszego kontaktu, dane albo zasilą
bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie

zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, czy też handlowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa. W
chwili jednakże skorzystania z naszych usług i zawarcia umowy sprzedaży, dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w celu realizacji umowy, co zmienia podstawę prawną ich przetwarzania, oraz okres retencji.
Te dane osobowe Administrator ma obowiązek przechowywać na podstawie przepisów prawa przez wskazany w ustawach podatkowych okres. Świadomie okresu tego nie wskazujemy, ponieważ dziś okres ten wynosi pięć lat, jednakże ustawy podlegają zmianom. Administrator zapewnia, że zawsze będzie przetwarzał
dane zgodnie ze wskazanym ustawowo obowiązkiem, ale nigdy nie dłużej. Państwa dane przetwarzane w
celach marketingowych oraz handlowych na podstawie dobrowolnej zgody Administrator będzie przetwarzał
do czasu cofnięcia zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez
przesłanie wiadomości e-mail albo korespondencji – zgodnie z podanymi powyżej danymi kontaktowymi.

