POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Metalpedia.pl
§1

Postanowienia ogólne
1.
Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych określa zasady ochrony danych
osobowych przetwarzanych w Metalpedia.pl, w tym w serwisie internetowym dostępnym pod
adresem http://www.metalpedia.pl [dalej: Serwis].
2.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu
internetowego Metalpedia.pl jest firma Metalpedia z siedzibą przy ul. Muzealnej 14, 01-968
Warszawa [dalej: Administrator].

§2

Zakres dokumentu
1.
Niniejszy dokument stanowi realizację § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) – zwanego dalej Rozporządzeniem.
2.
Polityka obejmuje zasady
Metalpedia.pl.

przetwarzanie danych osobowych w serwisie

3.
Do przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu Metalpedia.pl zastosowanie
znajdują:
1)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.);
2)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, nr 100, poz.
1024);
3)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11
grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 2008 nr 229 poz. 1536);

§3

Obszary ochrony danych osobowych
1.
Dane osobowe przetwarzane w ramach serwisu Metalpedia.pl są przechowywane i
przetwarzane w siedzibie firmy Metalpedia ul. Muzealna 14, 01-968, Warszawa oraz na
serwerach hostingodawcy.
2.
Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe w lokalizacji, o której
mowa ust. 1 pkt a, zabezpieczony jest poprzez przechowywanie zbiorów danych na
zabezpieczonych, szyfrowanych dyskach twardych, do których dostęp mają jedynie osoby
upoważnione.
4.
Dopuszczalne jest przechowywanie danych osobowych na komputerach przenośnych
poza obszarami wskazanymi, w ust. 1, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia tych
danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

§4

Wykaz zbiorów danych osobowych oraz opis struktury zbiorów
1.
W związku z prowadzeniem Serwisu, Administrator przetwarza zbiór danych
użytkowników [dalej: Zbiór].
2.
Zbiór obejmuje dane osobowe użytkowników zarejestrowanych w Serwisie [dalej:
Użytkownik/Użytkownicy] obejmujący swym zakresem następujące dane Użytkowników:











Nazwa firmy:
NIP:
Branża:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Telefon:
Email:
Gadu-Gadu:
Skype:
Adres
o Ulica/Nr:
o Kod:

o Poczta:
o Miasto:
3.
W Zbiorze przetwarzane są dane osobowe Użytkowników dla celów realizacji usług
dokonywanych przy użyciu Serwisu oraz dla celów marketingowych.
4.
Zbiór został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.

§6

Sposób przepływu danych
1.

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane osobom trzecim [dalej: Dostawcom]
wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
a. przekazanie danych osobowych następują za zgodą Użytkownika, wyrażoną
podczas rejestracji w Serwisie;
b. Dostawca jest zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu (może to być osoba
fizyczna lub przedsiębiorca o dowolnej, dozwolonej prawnie formie
organizacyjnej);
c. przekazanie danych następuje w celu realizacji usługi na żądanie
Użytkownika, Dostawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych
Użytkownika na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, t.j. „gdy jest to konieczne do realizacji
umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,
której dane dotyczą”.

2.

Dane nie są udostępniane osobom trzecim, nieupoważnionym przez użytkownika do
ich przetwarzania.

§7

Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności,
integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
1.

W systemie informatycznym obowiązują zabezpieczenia na poziomie wysokim.

2.
Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie przez osoby posiadające
upoważnienie nadane przez Administratora w trybie określonym w Instrukcji Zarządzania
System Informatycznym Metalpedia.pl.
3.
Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych ma obowiązek
zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe i sposób ich zabezpieczenia.
4.
Zabezpieczenia systemów informatycznych opisane są w § 8 Instrukcji Zarządzania
Systemem Informatycznym.
§8

Zmiana danych osobowych
1.

Każdy z zarejestrowanych w serwisie Metalpedia.pl Użytkowników ma prawo do
zmiany lub usunięcia swoich danych ze Zbioru. Można tego dokonać poprzez
funkcjonalności udostępnione w serwisie lub poprzez pisemne zgłoszenie przesłane
na adres e-mail biuro@metalpedia.
§9

Kontakt
1.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie Polityki prywatności w serwisie
Metalpedia.pl, prosimy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail
biuro@metalpedia.pl

§ 10

Postanowienia końcowe
1.

Polityka wchodzi w życie z dniem 01-11-2010

