Polityka Prywatności SMS-C
§ 1 Administrator danych osobowych
1. SerwerSMS Polska Sp. z o.o. (dawniej ARTNET Sadowski Artur), ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, NIP: 548-268-06-21, Regon:
366631760, wpisana do KRS: 0000665372 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 1 547 800,00 PLN, biuro
główne i adres korespondencyjny: ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik, wykonująca działalność telekomunikacyjną na podstawie
zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonych przez Prezesa UKE, pod numerem 5305, zwany
dalej ,,Administrator".

§ 2 Cel zbierania danych
1. Świadczenie usług Serwer SMS - wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na

2.

3.

4.

5.

stronie https://serwersms.pl/o,4-Rejestracja.html, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług
wynikających z zawartej umowy lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy. Przetwarzanie danych
osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
Zapewnienie kontaktu - wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą
przetwarzane wyłącznie w tym celu. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
Przesyłanie zamówionych informacji handlowych - przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty
elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), lub zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243), w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.
Rekrutacja - wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane
przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane
dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221 Kodeks Pracy.
Dochodzenie roszczeń w przypadku korzystania z Serwer SMS, w tym udostępnionej Bramki SMS, w sposób niezgody z
przepisami prawa oraz Regulaminem.

§ 3 Zakres zbieranych danych
1. Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w zakresie wymaganym do

prawidłowego zawarcia umowy o świadczenie usług teleinformatycznych zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 4 Prawo dostępu
1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach
określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
4. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego
oświadczenia woli na adres Administratora biuro@serwersms.pl (pkt. 1).
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji
roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 Podanie danych jest dobrowolne
1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pomocą Serwer SMS lub do

zapewnienia kontaktu z Administratorem.
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§ 6 Dostęp do danych osób trzecich
1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub

współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwer SMS, którym zostały udzielone
stosowne upoważnienia.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 7 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe
Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych

należących do innych, niewspółpracującychpodmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do
innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwer SMS komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub
niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane
przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 9 Kontakt
1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres Administratora danych w zależności od

wybranej przez Użytkownika Serwisu usługi.

§ 10 Zmiany Polityki Prywatności
1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą

przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator
danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

§ 11 Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w
ostatniej wersji.
Data: 01.01.2016
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