Załącznik nr 3. Polityka Prywatności
1. Administratorem danych Ogarniamprad jest Operator: Ogarniamprad4.0 sp. z o.o.
(następca prawny Ogarniamprad.pl sp. z o.o.), Złotniki, ul. Krzemowa 1, 60-002 Suchy Las,
NIP: 9721307839, REGON: 385925188, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego:
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000838025 w dniu 16 kwietnia 2020,
kapitał zakładowy 6 800,00 zł.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej „RODO”) i zgodnie z Polityką Prywatności.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w ofertowaniu i zawarcia umowy ze
sprzedawcą. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie sprzedawcom energii elektrycznej
i paliwa gazowego oraz partnerom Operatora, wspierającym procesy rejestracji,
ofertowania i zawierania umowy Sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego.
Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom i podmiotom bez
zgody Użytkownika.
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe są przetwarzane:
4.1. w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji przez Operatora na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów;
4.2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora;
4.3. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Użytkowników,
ogólnej optymalizacji usługi świadczonej przez Operatora, budowania wiedzy o
Użytkownikach, analizy finansowej spółki itp.), będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Operatora;
4.4. w celu badania satysfakcji Użytkowników, będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Operatora w określaniu jakości obsługi oraz poziomu
zadowolenia Użytkowników z usług;
4.5. w celu oferowania Użytkownikom usług i produktów w sposób bezpośredni
(marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników,
czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Operatora;
4.6. w celu oferowania Użytkownikom dostępu do newslettera, będącego realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Operatora.
5. W sprawie ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem email: iod@ogarniamprad.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
6. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub te dane będą niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli Użytkownik
skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
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8. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w celu dostępu do newslettera. Jeżeli Użytkownik
skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
9. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia,
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Dane osobowe są przechowywane przez okres:
10.1.
dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy: dane osobowe
wynikające z zawarcia umowy są przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres,
w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy;
10.2.
dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika: dane
przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika są przetwarzane do czasu wycofania
tej zgody lub dezaktualizacji danych;
10.3.
dla danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego: dane
przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług są
przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu
lub dezaktualizacji danych;
10.4.
dla danych przetwarzanych w celu dostępu do newslettera: dane przetwarzane
dla potrzeb dostępu do newslettera są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu
względem ich przetwarzania w tym celu lub dezaktualizacji danych.
11. Za zgodą Użytkownika dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym
odbiorcom tj. naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty
lub usługi, zaangażowane w proces, instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz
podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym,
informatycznym, agencjom marketingowym.
12. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Aukcjach Kup Teraz i
Grupowych/Profilowych Aukcjach Odwrotnych i zawarcia umowy ze sprzedawcą.
13. Podanie danych wymienionych w pkt. 2.4 i 2.6 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z
Operatorem umowy o świadczenie usług w ramach Ogarniamprad.
14. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów
księgowych, statystycznych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi
Ogarniamprad oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem
Umowy o świadczenie usług w ramach Ogarniamprad.
15. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane
przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika
wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Operatora informacji
biznesowych.
16. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
17. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom
trzecim w przypadkach wskazanych przez Operatora i za zgodą Użytkownika.
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18. W przypadku pozyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z
Ogarniamprad niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator
może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego
odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz
treść tych informacji.
19. Operator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych
osobowych na zasadach określonych w pkt. 2.11 Regulaminu. Operator zapewnia
Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku
odstąpienia lub rozwiązania Umowy, o których mowa w pkt. 2.6 i 17 Regulaminu a także
w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Operator może
odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez
obowiązujące przepisy lub w przypadku naruszenia Regulaminu, jeśli zachowanie tych
danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności
Użytkownika.
20. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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