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 Polityka prywatności w Ropla Computers sp. z o.o.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wydawcą serwisu internetowego www.roplacomputers.pl ("Serwis") jest Ropla Computers Sp. z o.o. ("Spółka"), z siedzibą w Suchym Dworze (52-
200), ul. Wrocławska 1C.
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile 
nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników 
jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do obrazów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych obrazów czy baz 
danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, 
zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie 
elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przesyłając poprzez strony Serwisu pytania czy też zamawiając subskrypcję dokumentów i informacji dotyczących Spółki, Użytkownik udostępnia 
Spółce dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe 
zamówienie przez Użytkownika subskrypcji lub wysłanie zapytania do Spółki.
Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Ropla Computers Sp. z o.o. ("Spółka"), z siedzibą w Suchym Dworze (52-200), 
ul. Wrocławska 1C. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe podane przez Użytkownika Spółka przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi. W 
przypadku zapisania się przez Użytkownika do newsle�era dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marke�ngowych polegających na wysyłce tego newsle�era przez Spółkę. Dane 
mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw 
Spółki, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub 
wypełnienia przez Spółkę obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – 
maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi związane z odpowiedziami na pytania Użytkownika lub 
subskrybcją, w tym dostawcy usług IT, jak również  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marke�ngowe.
Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania dostępu do 
podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją 
Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marke�ngu bezpośredniego.
Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: 
rodo.rc@ropla.eu .

INNE INFORMACJE

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Serwisu, Spółka używa technologii 
znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy 
każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję 
przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Serwisu.
Dane osobowe uzyskane z formularzy nie są rozpowszechniane, ani sprzedawane innym podmiotom.
W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analy�cs, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. 
Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia 
użyteczności witryny.
Jeżeli Klient nie wyraża zgody na monitorowanie aktywności w witrynie, powinien dodać wyjątek w swojej przeglądarce internetowej blokujący 
obsługę JavaScript oraz plików cookies.
Spółka nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom 
umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wysyłanie newsle�era na adres e-mail, Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: 
rodo.rc@ropla.eu. lub kliknij w odpowiedni link, znajdujący się na końcu każdej automatycznej wiadomości wysłanej w ramach newsle�era.
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