Polityka prywatności osób korzystających
ze strony www.hurt-orange.pl

W niniejszej Polityce prywatności:
1. Strona www.hurt-orange.pl zwana jest dalej „Serwisem”.
2. Osoby korzystające z Serwisu zwane są „Usługobiorcami”.
3. Urządzenie końcowe, z którego Usługobiorcy łączą się z Serwisem, takie jak komputer PC,
tablet czy telefon, zwane jest „Urządzeniem”.
4. Platforma Obsługi Klientów Operatorów dostępna za pośrednictwem Serwisu zwana jest
„POKO”.
5. Interfejs Systemu Informatycznego dostępny za pośrednictwem Serwisu zwany jest dalej
„ISI”.
I. Gromadzone dane osobowe
W związku z korzystaniem przez Usługobiorców z Serwisu Orange Polska S.A może gromadzić
dane osobowe Usługobiorców w następującym zakresie:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres e-mail
3. Numer telefonu
4. Adres planowanej inwestycji

II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych
Usługobiorców korzystających z Serwisu jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem
w Warszawie, 02-326 przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym
w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.
III. Dane osobowe zgormadzone w związku z korzystaniem przez Usługobiorców z Serwisu
Orange Polska S.A. przetwarza w następujących celach:
Umożliwienia Usługobiorcom korzystania z Serwisu, tj.:
1. Dokonania zgłoszenia przez Usługobiorcę za pomocą formularza Kontaktowego oraz
udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przez Orange Polska S.A.
2. Przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, na podstawie
odpowiedniej zgody Usługobiorcy.

3. Logowania do kont ISI i POKO, dostępnych dla Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu,
zgodnie
z odrębną Umową/Porozumieniu zawartym pomiędzy Usługobiorcą Orange Polska S.A.
4. Informowania Usługobiorcy o zmianach w działaniu Serwisu za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
5. Poprawy działania Serwisu w celu zbierania opinii komentarzy o działaniu Serwisu.
6. Zbierania statystyk o korzystaniu przez Usługobiorców z Serwisu ,w szczególności: liczby
wejść na poszczególne podstrony do Serwisu oraz liczby pobranych z Serwisu plików
(załączników).
7. Marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, a w przypadku udzielenia przez
Usługobiorcę odpowiednich zgód - także w celu marketingu podmiotów z nami
współpracujących; w tym celu możemy na podstawie przepisów prawa lub udzielonych zgód
- dopasowywać komunikaty reklamowe do potrzeb, wykorzystując dostępne nam informacje
o Państwa zachowaniu i preferencjach.
Informujemy, że w momencie, w którym łączą się Państwo z naszym Serwisem, w logach
systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP lub numerze MSISDN)
i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego Państwo korzystają.
IV. Prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania
Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania zwracając się w tym celu do (Orange Polska S.A.) za pośrednictwem formularza
kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
V. Pliki cookies
Orange Polska S.A. wykorzystuje pliki cookies.
Więcej informacji o tym, czym są pliki cookies i jak można decydować o ich przyjęciu poprzez
ustawienia przeglądarki, zapraszamy na stronę: http://www.hurt-orange/informacja-o-cookies.pl
W plikach cookies może być zapisana informacja o tym, z jakich części Serwisu Usługobiorca
korzystał w przeszłości. Orange Polska S.A. wykorzystujemy pliki cookies w celu:
1. Dostosowania Serwisu do potrzeb Usługobiorców.
2. Tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa sesji.
4. Zapamiętania ustawień Usługobiorcy w Serwisie.
5. Dopasowywania reklamy, zarówno prezentowanej w Serwisie, jak i kierowanej w ramach
marketingu bezpośredniego.
W tym celu Orange Polska S.A. może wykorzystywać informacje pochodzące z plików cookies
umieszczonych w Urządzeniu Usługobiorcy w czasie korzystania z Serwisu a także na podstawie
przepisów prawa lub udzielonych zgód.

Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki na Urządzeniu, Usługobiorca może wyrazić zgodę
na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies (umożliwiając przyjmowanie plików
cookies) lub taką zgodę cofnąć (blokując przyjmowanie plików cookies). W każdej chwili
Usługobiorca może także usunąć umieszczone pliki cookies za pomocą opcji dostępnych
w przeglądarce internetowej lub w systemie operacyjnym Urządzenia.
Informujemy jednak, że usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookie może
spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego
opcji.

VI. Odbiorcy danych

1. Orange Polska S.A. zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie danych osobowych
Usługobiorcy, którego danymi administruje, oraz innych danych, o których mowa w niniejszej
polityce prywatności, innym podmiotom na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie
z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu wykonania przez te podmioty
czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem
Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności
niedozwolonego korzystania z Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną
opisanych w regulaminie Serwisu
2. Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
Usługobiorcy, którego danymi administruje, właściwym organom bądź osobom trzecim, które
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W przypadku uzyskania przez Orange Polska
S.A. wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę, którego danymi administruje, z Serwisu
niezgodnie z regulaminem Serwisu lub z obowiązującymi przepisami prawa, Orange Polska
S.A. informuje, że może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym
do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy na zasadach określonych przepisami prawa.

