
Regulamin użytkownika Portali Internetowych Zakładu Szklarskiego Wolfglas
A. Definicje
1. Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz
Użytkowników Portali Internetowych i stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
2. System Jednokrotnego Logowania
Serwis internetowy służący do identyfikacji Użytkowników, dostępny pod adresem
http://www.wolfglas.pl/kontakt.html
3. Serwis internetowy
Serwis internetowy służący do wyszukiwania informacji w Portalach Internetowych, dostępny
pod adresem http:// www.wolfglas.pl
4. Portale Internetowe Zakładu Szklarskiego Wolfglas
(Portale Internetowe)
Przez Portale Internetowe w niniejszym regulaminie, które stanowią własność Zakładu Szklarskiego
Wolfglas, rozumie się następujące strony:
a) http:// www.wolfglas.pl
b) http://wolfglas.de/
5. Użytkownik
Osoba fizyczna korzystająca z usług Portali Internetowych.
6. Zewnętrzny Dostawca Tożsamości
Aplikacja internetowa służąca do identyfikacji Użytkownika posiadającego konto w
następujących usługach:
a) Google (google.com)
b) Facebook (facebook.com)
7. Administrator: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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 nr 95/46/WE (dalej RODO) oznacza Województwo Zachodniopomorskie
reprezentowane przez Zakład Szklarski Wolfglas;
8. Administrator Systemu: osoba wskazana przez Zakład Szklarski Wolfglas wyznaczona do
wykonywania czynności administracyjnych
związanych z funkcjonowaniem Portali Internetowych;
9. Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej;
10. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: właściciel Zakładu wyznaczony przez
Administratora do monitorowania przestrzegania zapisów RODO i przepisów krajowych o
ochronie danych osobowych oraz do monitorowania polityk Administratora w dziedzinie
ochrony danych osobowych.
B. Postanowienia ogólne
1. Użytkownikiem po spełnieniu wymagań opisanych w Regulaminie może zostać każda
osoba.
2. Użytkownikowi ma prawo do weryfikacji i modyfikacji swoich danych. Usunięcie
danych wymaga zgłoszenia żądania usunięcia poprzez formularz kontaktowy
zamieszczony w Portalach Internetowych.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portali Internetowych w sposób
zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz
postanowieniami Regulaminu.
4. Wykorzystywanie Portali Internetowych przez Użytkownika z naruszeniem
powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem
odpowiedzialności cywilnej lub karnej.



5. Zakład Szklarski Wolfglas nie udostępnia nazw klientów,
ani ich danych osobom trzecim, za wyjątkiem ich wydania na żądanie
uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
6. Zakład Szklarski Wolfglas dokłada wszelkich starań, aby
chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
C. Ochrona Danych Osobowych
1. Administrator deklaruje, iż dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (dalej RODO) oraz przepisami
krajowymi regulującymi ochronę danych osobowych.
2. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu systemu bezpieczeństwa danych
osobowych Administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie
72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je organowi nadzorczemu, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) każda osoba
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych
jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania.
Użytkownicy, których dane dotyczą, mają także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich
danych przez Platformę, w tym prawo do zakazania marketingu bezpośredniego z
wykorzystaniem ich danych osobowych.
4. Administrator ma obowiązek otrzymania zgody od Użytkownika na przetwarzanie jego
danych osobowych. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez
tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Administrator stosuje wdrożoną na podstawie art. 32 RODO Politykę bezpieczeństwa
danych osobowych.
6. Wszelką korespondencję wynikającą z realizacji praw przysługujących zgodnie z treścią
przepisów krajowych regulujących ochronę danych osobowych oraz treścią Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (dalej RODO) należy kierować na adres Zakładu
Szklarskiego Wolfglas 74-400 Dębno, Pługowa 27.
D. Postanowienia końcowe
1. Zakład Szklarski Wolfglas zastrzega sobie prawo do
zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie. Obowiązująca wersja Regulaminu jest
opublikowana na stronie http:// www.wolfglas.pl.
2. Podstawa prawna:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 nr 95/46/WE (dalej
RODO).
b) Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/136/WE zmieniającą dyrektywę 2002/58/WE (art. 5 ust. 3)
c) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z
późn. zm.),
d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Wersja Regulaminu: 1.
Regulamin w wersji 1 obowiązuje od 23 maja 2018 roku.


