termet comfort

MODUŁ KOMFORT

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(Polityka ochrony danych osobowych)
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Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu
niezbędnym do świadczenia usług jest „TESTER” Sp. z o.o., NIP: 886-001-4690, REGON: 890030799, e-mail: tester@tester.net.pl, tel.: 74 854 30 46 (koszt
połączenia zgodny z taryfą operatora klienta), dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000183263 (dalej „Administrator”).
Dane przetwarzane są w celu realizacji usług związanych z rejestracją,
identyfikacją i zdalnym dostępem do urządzenia zwanego Modułem
Komfort, które stanowi cześć zespołu urządzeń składających się na System
Komfort służący zarządzaniu komfortem cieplnym pomieszczeń/zespołów
pomieszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w
adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe
użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w
tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa
wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych
żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
Administrator przechowuje dane przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne
do realizacji celów ( pkt. 2 ) na które osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę lub do momentu wycofania zgody.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od
administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której
dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem
przetwarzania jej danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację Modułu komfort, a
tym samym brak możliwości świadczenia usług niezbędnych do
funkcjonowania Systemu Komfort.

Strona 1|1

