POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY EPZ

Polityka prywatności Platformy EPZ
Zasady podstawowe
Dane osobowe przekazywane w Platformie EPZ są danymi ujawnianymi w związku z
działalnością gospodarczą przedsiębiorców i realizacją procesów zakupowych podmiotów
publicznych. Nie gromadzimy danych konsumentów i prywatnych osób fizycznych.
Administrator przykłada należytą wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu
danych osobowych Użytkowników Platformy EPZ nawet jeśli są one przekazywane z mocy
odpowiednich ustaw.
Dane wymagane podczas rejestracji
W toku rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: Firma, adres, NIP, imię i
nazwisko, e-mail i hasło. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże, jeżeli nie podasz swoich
danych nie będzie możliwe skorzystanie z usług Platformy EPZ. W toku procesu zakupowego
użytkownik nie może być anonimowy.
Treści zamieszczane przez Użytkowników
W opisie firmy / instytucji, zarejestrowany użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe
dane proponowane przez system oraz inne informacje opisujące firmę / instytucję, o ile nie
naruszają one warunków Regulaminu.
Treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym ewentualne dane osobowe opublikowane
przez Użytkowników w Platformie EPZ są dostępne dla wszelkich podmiotów zalogowanych
do Platformy. Zawartości ofert i plików przekazywanych w ramach składania ofert są dostępne
tylko adresatowi. Opinie o innych podmiotach w dziale Twoja Firma są jawne a jej autor jest
ujawniony co ma sprzyjać odpowiedzialności za zamieszczane treści.
Administrator danych nie odpowiada za politykę prywatności, stosowaną przez
administratorów serwisów, do których przekierowują linki rozpowszechniane w serwisie EPZ
przez Użytkowników. Użytkownik rozpowszechniający w serwisie EPZ linki do innych stron
internetowych ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na tej stronie i skutki
dokonanego rozpowszechnienia.
Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych, udostępnionych przez Użytkowników, jest SOLDEA
spółka jawna, z siedzibą przy ul. Jaracza 45, 90-249 Łódź, NIP: 7251895481, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000226662
Administratorem Danych Osobowych, udostępnionych przez Użytkowników, są Użytkownicy.
Platforma EPZ nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych
przez Użytkownika.
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Dane osobowe Użytkowników Platformy EPZ są przetwarzane w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Regulaminie oraz niniejszym
dokumencie. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym
do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług
świadczonych przez Platformę.
Przechowywanie i ochrona danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano
środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, Dostęp do bazy
danych osobowych mają jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienia nadane przez
Administratora danych, bądź też podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę o
powierzeniu przetwarzania tych danych.
Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia
Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich
aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Użytkownik wykonuje zgłaszając odpowiednie
żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres epz@soldea.pl. Organizator
Wydarzenia ma możliwość samodzielnego przeglądania i aktualizowania danych go
dotyczących, po zalogowaniu się do Serwisu. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których
udział w Serwisie EPZ został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z Serwisu,
Administrator danych może na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze
zm.) odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej
rejestracji. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w
przepisach prawa. Przykładowo: udział Użytkownika w postępowaniu zakupowym nie może
zostać usunięty przed upływem terminu wynikającego z odrębnych przepisów.
Administrator danych może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub
za zgodą Użytkownika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa
organów państwowych.
Administrator zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego
korespondencji od Użytkowników, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana
dla celów dowodowych.
Płatności on-line
Uczestnicy Wydarzeń dokonujący płatności on-line w serwisie podają swoje dane, wymagane
do obsługi płatności przez operatora płatności on-line. Płatności on-line dokonywane są w
oparciu o serwis zewnętrzny, na którego działanie Administrator serwisu nie ma wpływu.
Informacje wysyłane do Użytkownika
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Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości
e-mail, zawierających powiadomienia o zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach
technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie i innych informacjach, mających
na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.
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