
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Ochrona danych osobowych zgodnie z LOPD 

Firma AMADECOSTA, stosując aktualne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, informuje, że 

dane osobowe gromadzone za pomocą formularzy na stronie internetowej: 

WWW.AMADECOSTA.COM są zawarte w plikach określonych automatycznych użytkowników usług 

to samo. 

Zautomatyzowane gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ma na celu utrzymanie relacji 

biznesowych oraz prowadzenie informacji, szkoleń, konsultacji i innych działań firmy. 

Dane te będą przekazywane tylko tym podmiotom, które są niezbędne wyłącznie w celu spełnienia 

wyżej wymienionego celu. 

Firma AMADECOSTA przyjmuje niezbędne środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, 

integralności i poufności danych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrona osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. 

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu, sprzeciwu, sprostowania i 

odwołania uznanego w wyżej wymienionym rozporządzeniu (UE). Wykonanie tych praw może być 

wykonane przez samego użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

biuro@amadecosta.com lub na adres: calle Zarandona 54  , San Javier, Murcia, Hiszpania. 

Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i poprawne oraz 

zobowiązuje się je aktualizować, informując o zmianach w firmie. 

Cel przetwarzania danych osobowych: 

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

W firmie AMADECOSTA przetwarzamy Twoje dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony 

internetowej: WWW.AMADECOSTA.COM w następujących celach: 

1. W przypadku zawierania umów na towary i usługi oferowane przez firmę  AMADECOSTA, w celu 

utrzymania stosunku umownego, a także zarządzania, administracji, informacji, świadczenia i 

doskonalenia usługi. 

2. Wysłanie wymaganych informacji za pomocą formularzy podanych na stronie internetowej firmy. 

3. Wysyłaj biuletyny, a także informacje handlowe o promocjach i / lub reklamach 

firma i sektor. 

Przypominamy, że możesz sprzeciwić się wysyłaniu wiadomości handlowych w dowolny sposób i w 

dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej. 

Pola tych rekordów są obowiązkowe, co uniemożliwia realizację podanych celów, jeśli te dane nie 

zostaną dostarczone. 



Jak długo przechowywane są gromadzone dane osobowe? 

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymany zostanie stosunek 

handlowy lub użytkownik nie zażąda jego usunięcia oraz przez okres, w którym mogą powstać 

obowiązki prawne za świadczone usługi. 

Legitymacja: 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie następujących podstaw prawnych, które je 

uzasadniają: 

1. Żądanie informacji i / lub zawarcie umów o świadczenie usług przez firmę AMADECOSTA, której 

warunki zostaną udostępnione w każdym przypadku, przed ewentualnym zawarciem umowy. 

2. Bezpłatna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda, a my informujemy Cię, udostępniając tę 

politykę prywatności, która po przeczytaniu, jeśli wyrażasz zgodę, możesz zaakceptować w drodze 

oświadczenia lub wyraźnego działania Zaakceptowanie, takie jak oznaczenie pudełko przeznaczone 

do tego celu. 

W przypadku, gdy nie dostarczysz nam swoich danych lub zrobisz to w sposób błędny lub 

niekompletny, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na twoje żądanie, co całkowicie uniemożliwi 

przekazanie ci wymaganych informacji lub zawarcie umowy usług. 

Odbiorcy: 

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim spoza tej samej firmy AMADECOSTA, z wyjątkiem 

obowiązku prawnego. 

Jako podmioty przetwarzające dane zawarliśmy umowy z następującymi dostawcami usług, 

zobowiązując się do przestrzegania przepisów regulujących ochronę danych w momencie zawierania 

umów: 

WŁAŚCICIEL:  Emilia Wojcik Szymanska, zamieszkała w c / Zarandona 54, SanJavier, Murcia, Hiszpania, 

NIF / CIF nr ES Y 4294166 B, świadczy usługi firmy AMADECOSTA. 

Możesz zapoznać się z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi firmy pod następującym 

linkiem: biuro@amadecosta.com 

Dane gromadzone przez użytkowników usług 

W przypadkach, gdy użytkownik dołącza pliki z danymi osobowymi na współdzielonych serwerach 

hostingowych, firma AMADECOSTA nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez RGPD 

użytkownika. 

Zatrzymywanie danych zgodnie z LSSI 

Firma AMADECOSTA informuje, że jako dostawca usług hostingu danych i zgodnie z przepisami 

ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego 

(LSSI) zachowuje maksymalny okres 12 miesięcy , niezbędne informacje pozwalające zidentyfikować 

pochodzenie przechowywanych danych i czas świadczenia usługi. Zatrzymanie tych danych nie 



wpływa na poufność komunikacji i może być wykorzystane wyłącznie w ramach dochodzenia karnego 

lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, udostępniając się sędziom i / lub sądom lub 

ministerstwu, które tego wymagają. . 

Przekazywanie danych państwowym organom i organom odbywa się zgodnie z przepisami 

rozporządzeń o ochronie danych osobowych. 

Prawa własności intelektualnej AMADECOSTA 

Firma AMADECOSTA jest właścicielem wszystkich praw autorskich, własności intelektualnej i 

przemysłowej, „know how” oraz wszystkich innych praw związanych z zawartością strony 

internetowej WWW.AMADECOSTA.COM i oferowanych na niej usług, a także niezbędnych 

programów za jego wdrożenie i powiązane informacje. 

Powielanie, publikacja i / lub wykorzystanie danych stron WWW.AMADECOSTA.COM w sposób 

całkowicie prywatny nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody. 

Własność intelektualna oprogramowania 

Użytkownik musi szanować programy innych firm udostępniane przez AMADECOSTA, nawet jeśli są 

one bezpłatne i / lub publicznie dostępne. 

Firma posiada niezbędne prawa do eksploatacji i własność intelektualną oprogramowania. 

Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji na zakontraktowaną usługę, na oprogramowanie 

niezbędne do świadczenia usługi, ani na informacje techniczne do monitorowania usługi, z wyjątkiem 

praw i licencji niezbędnych do realizacji zleconych usług oraz tylko na czas trwania tego samego. 

W przypadku jakichkolwiek działań, które wykraczają poza realizację umowy, użytkownik będzie 

potrzebował pisemnej zgody od firmy, użytkownikowi nie wolno uzyskiwać dostępu, modyfikować, 

przeglądać konfiguracji, struktury i plików serwerów należących do AMADECOSTA, przyjmując 

odpowiedzialność cywilną i przestępca pochodzący z jakiegokolwiek incydentu, który może wystąpić 

na serwerach i systemach bezpieczeństwa w bezpośredniej konsekwencji zaniedbania lub złośliwego 

działania z ich strony. 

Własność intelektualna hostowanych treści 

Wykorzystanie niezgodne z przepisami dotyczącymi własności intelektualnej usług świadczonych 

przez AMADECOSTA, a w szczególności: 

• Wykorzystanie niezgodne z prawem hiszpańskim lub naruszające prawa osób trzecich. 

• Publikacja lub przekazywanie jakichkolwiek treści, które w opinii firmy są przemocą, obelgami, 

nielegalnymi, rasowymi, ksenofobicznymi lub zniesławiającymi. 

• Naruszenia, numery seryjne programów lub wszelkie inne treści naruszające prawa własności 

intelektualnej osób trzecich. 

• Gromadzenie i / lub wykorzystywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej 

zgody lub z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 



dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczącego ochrony osoby fizyczne w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i ich swobodnym przepływem. 

• Wykorzystanie serwera poczty i adresów e-mail domeny do wysyłania masowego spamu. 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swojej strony internetowej, przesyłane i 

przechowywane informacje, linki hipertekstowe, roszczenia stron trzecich i działania prawne 

dotyczące własności intelektualnej, praw stron trzecich i ochrony nieletnich. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za obowiązujące przepisy i regulacje oraz zasady dotyczące działania 

usługi online, handlu elektronicznego, praw autorskich, utrzymania porządku publicznego, a także 

uniwersalnych zasad korzystania z Internetu. 

Użytkownik zwróci AMADECOSTA koszty poniesione przez przypisanie spółki w każdym przypadku, za 

który odpowiedzialność ponosi użytkownik, w tym opłaty i wydatki związane z obroną prawną, nawet 

w przypadku prawomocnego orzeczenia sądowego. 

Ochrona hostowanych informacji 

AMADECOSTA wykonuje kopie zapasowe zawartości hostowanej na swoich serwerach, jednak nie 

ponosi odpowiedzialności za utratę lub przypadkowe usunięcie danych przez użytkowników. 

Podobnie nie gwarantuje to pełnej wymiany danych usuniętych przez użytkowników, ponieważ wyżej 

wymienione dane mogły zostać usunięte i / lub zmodyfikowane w okresie od ostatniej kopii 

zapasowej. 

Oferowane usługi, z wyjątkiem określonych usług tworzenia kopii zapasowych, nie obejmują 

wymiany treści zachowanych w kopiach zapasowych wykonanych przez firmę AMADECOSTA, gdy 

utratę tę można przypisać użytkownikowi; W takim przypadku stawka zostanie ustalona na 

podstawie złożoności i wielkości odzyskiwania, zawsze po uprzedniej akceptacji użytkownika. 

Wymiana usuniętych danych jest wliczona w cenę usługi tylko wtedy, gdy utrata treści wynika z 

przyczyn leżących po stronie firmy. 

Informacje handlowe 

W zastosowaniu LSSI. Firma AMADECOSTA nie będzie wysyłać wiadomości reklamowych ani 

promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych równoważnych elektronicznych 

środków komunikacji, które wcześniej nie były wymagane ani wyraźnie autoryzowane przez ich 

odbiorców. 

W przypadku użytkowników, z którymi istnieje wcześniej stosunek umowny, firma jest upoważniona 

do wysyłania komunikatów handlowych dotyczących produktów lub usług AMADECOSTA, które są 

podobne do tych, które zostały pierwotnie zawarte z klientem. 

W każdym przypadku użytkownik, po udowodnieniu swojej tożsamości, może zażądać, aby nie 

przesyłać mu więcej informacji handlowych za pośrednictwem kanałów obsługi klienta. 


