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Niniejsza Polityka Prywatności Oxyprogram określa ogólne zasady
zarządzania przez Carbon Solutions Poland Ltd Sp. z.o.o. (zwaną dalej
Spółką) z siedzibą w ul. Gwiaździsta 66., 53-413 Wrocław danymi
osobowymi podanymi przez Klienta (zwanego dalej Użytkownikiem) w
trakcie korzystania z witryny oxyprogram.com (zwaną dalej Stroną
Internetową lub Witryną). Dokument reguluje w jaki sposób i jakie
dane Spółka może pozyskać, jak może je wykorzystać, jak działa w celu
zachowania ich bezpieczeństwa oraz przestrzegania praw Klienta, jak
również w jaki sposób Klient może nawiązać kontakt ze Spółką w
związku z praktyką zarządzania danymi.
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Jak Spółka może pozyskać dane osobowe Klienta?
Dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Spółkę w następujący sposób:
•
•
•

Rejestacja na stronie internetowej;
Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie; lub
Wypełnienie formularza online lub offline (np. zapisanie się na newsletter).

Spółka korzysta z tzw. cookies, czyli ciasteczek, i z innych podobnych metod zbierania pewnych
informacji związanych z korzystaniem z witryny Spółki, zwłaszcza gdy Klient się loguje lub przegląda
stronę. Cookie to mały plik danych, który jest umieszczony na dysku lub na urządzeniu przenośnym
podczas przeglądania stron internetowych. Cookies mogą być wykorzystywane z różnych powodów,
na przykład aby pomóc analizować ruch internetowy lub upodobania i preferencje użytkownika. W
„Ustawieniach przeglądarki internetowej” lub „Ustawieniach” można wyłączyć pliki cookie. Należy
jednak zauważyć, że modyfikowanie ustawienia przeglądarki internetowej w celu odrzucania plików
cookie może uniemożliwić pełne korzystanie z Witryny. Niektóre funkcje mogą nie działać
prawidłowo, a strony mogą nie być dostępne. Pliki cookie nie gromadzą danych osobowych.
Przed zebraniem danych osobowych w każdym przypadku Spółka zwróci uwagę Użytkownika na fakt
zbierania danych. Spółka może zbierać dane osobowe tylko w przypadku, gdy Użytkownik zrozumiał i
przyjął tę informację. Dlatego też udostępnienie jakichkolwiek danych odbywa się całkowicie
dobrowolnie, Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych, ale jednocześnie musi być
świadomy, że odmawiając podania danych, jego dostęp do pewnych treści strony będzie
zablokowany.
Użytkownicy mają prawo zażądać od Spółki w formie pisemnej usunięcia wszystkich danych
osobowych i tym samym anulowania rejestracji w systemie.

Jakiego rodzaju dane Spółka może pozyskać?
Strona internetowa zbiera dane kontaktowe Klienta, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, datę
urodzenia i numer telefonu. W celu zweryfikowania tożsamości Spółka może poprosić o przesłanie
kopii zeskanowanych dokumentów potwierdzających dane osobowe, adres, numer NIP.
Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Spółka zażądała zeskanowanych kopii
dokumentów identyfikacyjnych i przechowywała takie kopie zgodnie ze stosowaną przez Spółkę
procedurą KYC (Know Your Customer). Pragniemy poinformować, że Użytkownik nie jest
zobowiązany do dostarczenia kopii dokumentów, ale w tym przypadku nie będzie w stanie wypłacić
pieniędzy z konta gotówkowego za pomocą biura wirtualnego.
W ramach zadawania pytań lub dzielenia się spostrzeżeniami można również dobrowolnie przekazać
Spółce więcej danych osobowych. Zalecamy jednak dostarczenie tylko tych informacji, które są
absolutnie niezbędne, aby uzyskać zadowalającą odpowiedź na pytanie.
Spółka nie gromadzi sensytywnych danych, które wskazują na pochodzenie rasowe, narodowe lub
etniczne, poglądy polityczne lub przynależność do partii politycznej, przekonania religijne lub
filozoficzne, przynależność do organizacji, stanu zdrowia, uzależnień, życia seksualnego lub kroniki
kryminalnej. Jeżeli Spółka stwierdzi, że Użytkownik wprowadził do systemu dane określone w ustawie
o ochronie danych osobowych jako sensytywne, zostaną one natychmiast usunięte, a Spółka ma
prawo do anulowania rejestracji tego Użytkownika.
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Spółka zaleca, aby nie dostarczać żadnych danych dotyczących pochodzenia rasowego lub
etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych Użytkownika,
przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia lub życia seksualnego.

Jaki jest cel korzystania z danych osobowych?
Spółka wykorzystuje dane osobowe w celu:
•
•
•
•
•

odpowiadania na uwagi i zapytania;
spełniania swoich zobowiązań umownych, oraz zapewnienia Użytkownikowi produktów, usług
i innych świadczeń w ramach programu;
wystawienia dokumentów księgowych dotyczących zakupu;
informowania Użytkownika o jego obowiązkach podatkowych i innych obowiązkach prawnych;
identyfikacji Użytkownika poprzez prowadzenie ewidencji, tym samym wypełniając obowiązek
Spółki do przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu;

Komu Spółka może przekazywać dane?
Spółka nie sprzedaje, nie rozpowszechnia, ani nie dzierżawi danych osobowych Użytkownika osobom
trzecim. Spółka nie przekazuje stronie trzeciej danych osobowych Użytkownika z wyjątkiem
przypadków, kiedy zażądają tego przepisy prawne, organ państwowy lub sąd.

Jak Spółka dba o bezpieczeństwo danych osobowych?
Spółka podejmie wszystkie działania, które leżą w jej mocy, aby zapewnić ochronę danych
osobowych Użytkownika przed przypadkowym, nieuprawnionym lub bezprawnym zniszczeniem,
utratą, zagubieniem, zmianą, dostępem, ujawnienieniem, przekazaniem, lub innym wykorzystaniem
danych.
Ponadto Spółka prowadzi również rygorystyczną politykę wewnętrzną zarządzania danymi w celu
zapewnienia, że osoby nieupoważnione nie mają dostępu do danych Użytkownika. Zgodnie z tymi
wewnętrznymi przepisami zarządzania danymi, wyłącznie osoby upoważnione mogą uzyskać dostęp
do danych osobowych Użytkownika.

Przez jaki okres czasu Spółka przechowuje dane osobowe Użytkownika?
Jeśli przepisy prawne nie stanowią inaczej, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane
dopóty, dopóki będą potrzebne w celu obsługi klienta.

Linki do innych stron internetowych
Strona Spółki może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które stosują własną politykę
prywatności. Dlatego też Spółka nie może brać odpowiedzialności za ochronę i prywatność
informacji, które Użytkownik udostępnia podczas wizyty na stronach internetowych osób trzecich.
Przed przeglądaniem strony internetowej osoby trzeciej, lub podaniem jakichkolwiek danych
osobowych lub innych informacji na takiej stronie, zalecamy zapoznać się z przestrzeganym przez nie
regulaminem polityki prywatności.
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Zmiany Polityki Prywatności Oxyprogram
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności Oxyprogram w każdej chwili.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na naszej stronie internetowej.
Zalecamy regularne przeglądanie Polityki Prywatności Oxyprogram.

Prawa i obowiązki Użytkownika
Użytkownik ma prawo do żądania sprostowania, modyfikacji, lub usunięcia jego danych osobowych.
Użytkownik może częściowo lub całkowicie wycofać swoją uprzednio wyrażoną zgodę na zarządzanie
danymi osobowymi, bez żadnego uzasadnienia. Wyjątkiem są dane osobowe, które muszą być
przechowywane przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem, lub są niezbędne do wykonywania
zobowiązań Spółki uregulowanych w Umowie. Z chwilą otrzymania informacji od Użytkownika o
wycofaniu zgody, Spółka podejmie natychmiastowe działania w celu zaprzestania przetwarzania
danych odnoszących się do Użytkownika i ich usunięcia z systemu. Spółka bezpowrotnie usunie te
dane osobowe w swojej bazie, zleci to edytorowi danych oraz innym osobom zaangażowanym w ich
przetwarzanie, a następnie poinformuje Użytkownika o dokonanych działaniach.

Dane kontaktowe Spółki
W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących Polityki Prywatności Oxyprogram, można
kontaktować się ze Spółką korzystając z danych umieszczonych poniżej:
Carbon Solutions Poland Ltd Sp. z.o.o.
ul. Gwiaździsta 66., 53-413 Wrocław
E-mail: support.pl@oxytree.com

Péter Gáspár
dyrektor generalny
Carbon Solutions Poland Ltd Sp. z.o.o.
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