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POLITYKA PRYWATNOŚCI SYSTEMU PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI 

(dalej: Polityka Prywatności) 

§ 1 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług przez System 
Produkt Lokalny z Małopolski  (PLM) jest Iso-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. św. Benedykta 6A/LU1, 30-535 
Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000114837, REGON: 356040156, NIP: 6762180759. 

§ 2 

Dane osobowe 

Podanie danych osobowych, wymaganych przy przystąpieniu producenta do systemu PLM w zakresie: imienia, nazwiska, 
adresu e-mail, adresu pocztowego jest dobrowolne, jednakże niepodanie ww. danych uniemożliwia procedowania procesu 
certyfikacji, a w konsekwencji uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez system PLM. 

§ 3 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe wskazane w § 2 Polityki Prywatności przetwarzane są przez system PLM w celu realizacji usług przez system 
PLM w stosunku do certyfikowanego producenta, a także w przypadkach, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów systemu PLM, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub 
usług, bądź w innych celach, na które certyfikowany producent wyrazi odrębną zgodę. W szczególności może to być zgoda 
na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług systemu PLM oraz podmiotów 
współpracujących przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

§ 4 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim 

1. Dane osobowe wskazane w § 2 Polityki Prywatności będą przekazywane podmiotom trzecim jedynie w celu 
realizacji usług przez system PLM oraz będą one wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z 
funkcjonowaniem systemu PLM. 

2. Dane zbierane przy certyfikacji w systemie PLM oraz w trakcie korespondencji pomiędzy producentem a 
Systemem PLM będą wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i udzielania odpowiedzi na zadawane 
przez producenta pytania. 

§ 5 

Obowiązki systemu PLM 

System PLM zobowiązany jest do: 

1. przetwarzania danych osobowych wskazanych w § 2 Polityki Prywatności zgodnie z prawem oraz zbierania tychże 
danych dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów; 

2. nieprzekazywania danych osobowych wskazanych w § 2 Polityki Prywatności do dalszego przetwarzania, 
niezgodnego z celami wskazanymi w § 3 Polityki Prywatności; 

3. zbierania danych osobowych wskazanych w § 2 Polityki Prywatności jedynie w adekwatnym, niezbędnym i 
koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 

4. dołożenia wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich 
osób trzecich i w tym zakresie stosowania organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa na wysokim 
poziomie; 

5. nieudostępniania danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom; 

6. przechowywania danych osobowych wskazanych w § 2 Polityki Prywatności przez okres niezbędny do świadczenia 
usług oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez system PLM lub przez 
stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na 
które producent wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do 
momentu wycofania zgody. 
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§ 6 

Prawa Użytkownika 

1. Producentowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od systemu PLM dostępu do treści swoich 
danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich 
danych. Producentowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku 
stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych. 

2. Producent może wprowadzać zmiany w podanych przy certyfikacji danych osobowych, dodawać i edytować 
informacje o produktach znajdujących się w jego profilu w każdym czasie. 

§ 7 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Producent, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, ma prawo 
cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie. 

§ 8 

Pliki cookies 

System PLM może używać plików cookies, kiedy producent korzysta z usług serwisów elektronicznych. Producent może w 
każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo 
uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak należy mieć na uwadze, że większość przeglądarek 
domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu. 

§ 9 

Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania przez system PLM danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt z 
operatorem systemu PLM, mailowo na adres: biuro@fpds.pl  

  

Zatwierdził 
 
 
 
 
Rafał Serafin 
Prezes Zarządu  
Iso-Tech sp. z o.o. 
 
Kraków, 2.01.2021 
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