Zachowanie poufności danych jest dla F.H-U Andrzej Ruschke niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient
wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób
ochrony i przetwarzania danych osobowych.
Kto kontroluje Twoje dane osobowe?
Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez Firmę Handlowo – Usługową Andrzej Ruschke.
Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.
Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Ruschke Ul. Poznańska 14/ 19, 62-028 Koziegłowy, Polska zwana
dalej F.H.U Andrzej Ruschke
Zaświadczenie Ewidencji Działalności Gospodarcze wydane przez Wójt Gminy Czerwonak
Nr ewid. 5321
NIP: 777-108-30-68
Regon 639846653
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na serwerach i na terenie kraju wykonywanej działaności
Gospodarczej Teren RP.
Jakie dane przetwarzamy?
Imię, drugie Imię, Nazwisko, drugie Nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres dostawy, adres kontaktowy,
Nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, nr IP,
Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach F.H.U Andrzej Ruschke zarejestrowanej w Polsce.
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach
marketingowych z podmiotami spoza F.H.U Andrzej Ruschke. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym
są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów
zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy
zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz
obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.
Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to
zrobić, skontaktuj się z F.H.U Andrzej Ruschke – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
Prawo do przenoszenia:
Gdy F.H.U Andrzej Ruschke przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie
Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub
do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do
uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto w sklepie internetowym, możesz edytować swoje
dane osobowe na stronie swojego konta.
Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez F.H.U Andrzej Ruschke, z
wyjątkiem następujących sytuacji:
* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec F.H.U Andrzej Ruschke, niezależnie od metody płatności
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług
w niewłaściwy sposób
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach
księgowych
Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
F.H.U Andrzej Ruschke:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu
F.H.U Andrzej Ruschke zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie
znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z
powodu roszczeń prawnych.
Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na
sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
*wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie lub zmianę danych.
*Wypisać się na stronie internetowej z listy Subskrypcji
* edytując ustawienia swojego konta na stronie sklepu internetowego lub stronie informacyjnej należacej do
F.H.U Andrzej Ruschke.
Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby F.H.U Andrzej Ruschke ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod
następującymi warunkami:
* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu F.H.U Andrzej
Ruschke, wtedy F.H.U Andrzej Ruschke ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po
zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy F.H.U Andrzej Ruschke musi ograniczyć
jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie
danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

* jeśli F.H.U Andrzej Ruschke nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do
zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie
odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na
adres andrzej.ruschke@gmail.com.
Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze
dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o
zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora
Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.
Podmioty zewnętrzne:
Firmy kurierskie, zakłady grawerskie, biuro księgowe, firma hostingowa - Serwer wirtualny.

