
Polityka prywatności firmy Sinterit
§ 1

Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Cię o tym, jakie dane Sinterit
od Ciebie zbiera, w jaki sposób je przetwarza i w jakich celach, a także o przysługujących Ci
prawach z tym związanych.
2. Niniejsza Polityka Prywatności jest skierowana do naszych klientów, potencjalnych
klientów, osób odwiedzających Stronę internetową, osób korzystających z naszego
formularza kontaktowego lub wysyłających do nas e-mail w celu komunikacji handlowej
dotyczącej produktów Sinterit lub współpracy biznesowej oraz osób otrzymujących od Spółki
newsletter.
3. Do przekazania bardziej szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych innych grup
osób, które wymieniono powyżej, np. kandydatów do pracy, Sinterit może używać innych
dokumentów niż niniejsza Polityka Prywatności.

§2
Słowniczek

1. „Spółka” lub „Sinterit” oznacza Sinterit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-741), przy ul.
Nad Drwiną 10 budynek B-3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 535095, NIP :
6793106416, kapitałem zakładowym: 102 200 zł.
2. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności odnosząc się do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy albo do jednego lub
więcej czynników właściwych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej,
ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
3. „przetwarzanie” oznacza każdą czynność lub zespół czynności wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych, czy to w zautomatyzowany czy
niezautomatyzowany sposób, takich jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie,
strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowanie lub wprowadzanie zmian, odzyskiwanie,
konsultowanie, wykorzystywanie , ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie
lub udostępnianie w inny sposób, porządkowanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. „Strona internetowa” oznacza serwis internetowy Sinterit sinterit.com, na którym Sinterit
informuje o swojej działalności gospodarczej i kontaktuje się z potencjalnymi Klientami.

§ 3
Administrator danych osobowych

Sinterit jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam kontaktując
się ze



Spółką przez e-mail, telefon, listownie, Stronę internetową lub w inny sposób korzystając ze
Strony. W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Sinterit pod
adresem e-mail: data@sinterit.com.

§ 4
Cel zbierania danych osobowych

Sinterit może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
1) Do prowadzenia korespondencji handlowej lub rozmów, w szczególności udzielania
odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą formularza kontaktowego lub poczty
elektronicznej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2) Do rezerwowania miejsc w kolejce zapisów na zakup niektórych produktów Sinterit –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3) Do informowania Cię o aktualizacjach, ogłoszeniach konferencyjnych, przypadkach
użycia, targach i innych kluczowych informacjach od Sinterit za pośrednictwem naszego
newslettera, pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na jego przesyłanie – zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
4) W przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub posiadania „Care Plan” – do ich realizacji –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5) Do wypełniania obowiązków prawnych Spółki związanych z zawartymi umowami (np.
odprawy podatkowej lub celnej) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6) Do udowodnienia należytego wykonania zawartej umowy lub wcześniejszych czynności –
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionym interesem Spółki w przetwarzaniu
(głównie przechowywaniu) danych po realizacji umowy jest możliwość dochodzenia swoich
praw lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ww. umową lub działaniami
poprzedzającymi.

§ 5
Udostępnianie danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest w większości przypadków dobrowolne,
jednak w niektórych przypadkach może być konieczne, np. do wspomnianej wyżej
rezerwacji miejsca w kolejce zapisów lub prowadzenia komunikacji biznesowej,
otrzymywania informacji o naszych produktach, odpowiadania na pytania lub negocjowania
warunków współpracy, dlatego odmowa podania danych może skutkować brakiem
oczekiwanej ze strony Spółki odpowiedzi lub możemy nie być w stanie ani umieścić Cię na
liście rezerwacji, ani zawrzeć umowy.
2. Od momentu zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Sinterit podanie danych osobowych
może być Twoim ustawowym lub wynikającym z umowy obowiązkiem, np. dla zapewnienia
prawidłowej realizacji umowy.

§ 6
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Strona internetowa Sinterit zasadniczo nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Jeżeli w indywidualnych przypadkach taki sposób
będzie konieczny do świadczenia konkretnych usług, zostaniesz o tym oddzielnie



poinformowany i poproszony o wyrażenie zgody, jeśli taka zgoda będzie wymagana przez
prawo.

§ 7
Pliki cookie

1. Sinterit na Stronie internetowej wykorzystuje pliki cookie.
2. Pliki cookie to niewielkie fragmenty treści, wprowadzane do przeglądarki internetowej
użytkownika i ponownie wprowadzane podczas kolejnych odwiedzin witryny internetowej.
Pliki cookie są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, którym może być np.
laptop, komputer stacjonarny lub telefon komórkowy.
3. Przetwarzamy dane zawarte w plikach cookie podczas Twojej wizyty na Stronie
internetowej w następujących celach:
a) do identyfikacji użytkownika wprowadzającego dane osobowe,
b) do klasyfikowania wg typów w formularzu kontaktowym,
c) do dostosowania funkcjonalności Strony internetowej do Twoich preferencji,
d) do prowadzenia statystyk dotyczących korzystania ze Strony internetowej,
e) do dopasowania treści marketingowych w sposób graficzny (reklama banerowa) i
tekstowy, z wykorzystaniem remarketingu,
f) do analizy Twoich zachowań i dopasowania ofert promocyjnych.

§ 8
Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać osobom lub podmiotom świadczącym dla nas
usługi informatyczne, marketingowe, sprzedażowe, prawne, podatkowe lub celne, pocztowe
lub transportowe. Każde takie przekazanie będzie dokonywane zgodnie z RODO.

§ 9
Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. w
związku z korzystaniem przez Sinterit z oprogramowania działających tam podmiotów). W
przypadku przekazywania danych do innych podmiotów poza EOG należy zastosować
odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez RODO. Sinterit zapewnia, że przekazywanie
danych osobowych poza EOG odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką oraz, w zależności
od przypadku, istnienie konkretnej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni
poziom ochrony lub zastosowanie właściwych zabezpieczeń, np. standardowych klauzul
ochrony danych. Możesz zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacje w zakresie swoich
danych osobowych do Administratora za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
dane@sinterit.com.

§ 10
Przechowywanie Twoich danych osobowych

1. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do
załatwienia sprawy, w której się z nami kontaktujesz oraz do wypełnienia wszelkich
związanych z tym obowiązków prawnych Spółki, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 poniżej.



2. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody,
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na
przetwarzanie, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
3. Twoje dane osobowe niezbędne do udowodnienia prawidłowej realizacji umowy lub
innych działań Sinterit mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń z tym związanych.

§ 11
Twoje prawa

1. Przysługuje Ci prawo żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania dotyczącego Twoich danych
osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, masz także prawo do
przenoszenia danych.
2. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
3. Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego organu właściwego według obowiązujących przepisów prawa.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają
odpowiednie przepisy RODO oraz przepisy prawa polskiego.
2. W dowolnym momencie Sinterit może zmienić niniejszą Politykę Prywatności. Zmiany
wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionej Polityki Prywatności na Stronie
internetowej. O aktualizacjach będziemy informować drogą mailową lub umieszczając
informacje na Stronie internetowej.


