
 

Polityka prywatności w firmie SIA Swedish technology 
 

 
Firma SIA Swedish technology, zarejestrowana pod numerem 40103960896, mająca swoją 
siedzibę na Łotwie, przy Sporta iela 11, 13th floor, Riga, LV-1013, Latvia (zwana dalej 
Administratorem), przetwarza dane osobowe na stronie www.swetch.se (zwanej dalej Stroną) 
pozyskane od użytkowników (dalej zwanych Użytkownikami) swojej strony internetowej.  

 

Administrator zapewnia prywatność i ochronę danych osobowych Użytkownika, szanuje 
prawo Użytkownika do zgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z 
prawem właściwym: Rozporządzenie (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczącym ochrony osób prywatnych w kwestii 
przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Rozporządzenie), 
a także z innymi przepisami właściwymi i rozporządzeniami dotyczącymi prywatności i 
przetwarzania danych. 

 

W świetle powyższego, Administrator stworzył niniejszą Politykę Prywatności, w celu 
zapoznania Użytkownika z informacjami zawartymi w Rozporządzeniu. 

Polityka Prywatności stosuje się do przetwarzania danych bez względu na formę i/lub 
środowisko, w którym Użytkownik dostarcza danych osobowych (drogą elektroniczną, 
papierową lub telefoniczną). 

 

1. Informacje dotyczące Administratora 
 

 
Nazwa firmy: SIA Swedish technology 
Numer rejestracyjny: 40103960896 
Adres: Sporta iela 11, 13p, Riga, LV-1013, Latvia 
Adres strony internetowej: www.swetch.se 
e-mail: swetch@swetch.se 
Numer telefonu: +46 702507391, +371 20399467, +371 26089411. 

 
2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 
Jeśli Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer 
PIN, adres mailowy lub pocztowy, numer telefonu, prywatne wiadomości itp.) za pomocą 
formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej firmy, drogą elektroniczną, 
pocztą tradycyjną lub telefonicznie, Administrator przechowuje i wykorzystuje te informacje 
w celu świadczenia usług, realizowania kontraktu oraz w celach marketingowych. 

 
Administrator przetwarza odnośne dane w celu identyfikacji klienta, sporządzenia i 
przystąpienia do kontraktu, udowodnienia faktu przystąpienia do kontraktu, 
zapewnienia/utrzymania działalności usługowej, regulowania zobowiązań oraz innych celów 
bezpośrednio związanych z zawarciem i realizacją kontraktów. 

 

Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych aby zidentyfikować klienta 
i przesyłać mu informacje komercyjne, zapewnić udział w loteriach i/lub innych 
organizowanych przez siebie atrakcjach oraz publikować materiały z organizowanych przez 
siebie imprez publicznych. 

 
Podstawy prawne przetwarzania danych zawarte są w Artykule 6 (1) Rozporządzenia: 

1) Pkt (a), który zastrzega zgodę podmiotu przekazującego dane; 
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2) Pkt (b), który zastrzega, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeśli jest ono 
niezbędne do realizacji kontraktu lub podejmowania działań na prośbę podmiotu 
przekazującego dane przed jego przystąpieniem do kontraktu; 

3) Pkt (c), który zastrzega przestrzeganie zobowiązań prawnych 
4) Pkt (f), który zastrzega określenie punktu kontaktu klienta i/lub partnera do współpracy 

z firmą, oraz zapewnienie komunikacji. 
 

3. Kategorie danych osobowych 
 

Jako kategorie danych osobowych wyróżnia się imię , nazwisko, numer PIN, adres mailowy 
lub pocztowy, adres IP, numer telefonu, treść wiadomości lub listu itp.  

 
4. Kategorie odbiorców danych osobowych 

 
Dane zostają ujawnione pracownikom Administratora, dla potrzeb wykonywania przez nich 
bezpośrednich obowiązków związanych z realizacją lub przystąpieniem do umowy o 
świadczeniu usług. 

Podczas uzyskiwania i wykorzystywania danych osobowych, Administrator częściowo 
korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które ściśle stosują się do instrukcji Administratora 
zawartych w umowie oraz podlegają stałej kontroli Administratora przed skorzystaniem z 
usług, jak również w przyszłości. 

 

 
5. Kategorie podmiotów dostarczających dane 

 
Do podmiotów dostarczających dane zalicza się obecnych, byłych oraz potencjalnych klientów 
oraz pracowników Administratora. 

 
6. Transfer danych poza granice Łotwy 

 
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej oraz 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do żadnych organizacji międzynarodowych. 

 
7. Okres przechowywania danych 

 
O ile wytyczne dotyczące ochrony danych nie stanowią inaczej, Administrator usuwa dane 
osobowe nie później niż trzy miesiące od zdezaktualizowania początkowego celu 
przechowywania danych, z wyjątkiem przypadków, w których jest on prawnie obowiązany do 
zachowania wymienionych danych na przyszłość (między innymi do celów dokumentacji 
księgowej lub postepowań prawnych). 
 

 
8. Dostęp podmiotów do swoich danych osobowych 

 
W ciągu miesiąca od przedstawienia odpowiedniej prośby, podmiot dostarczający danych 
osobowych ma prawo do otrzymania dostępu do swoich danych osobowych.  

Użytkownik może wnioskować o skorzystania z wyżej wspomnianego prawa w formie 
pisemnej na miejscu, pod właściwym adresem Administratora (przedstawiając własny 
dokument tożsamości), lub w formie elektronicznej, uwierzytelniając dokument bezpiecznym 
podpisem elektronicznym. 

Po otrzymaniu wniosku od Użytkownika, Administrator weryfikuje tożsamość Użytkownika, 
rozpatruje wniosek i odpowiada na niego zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji wyszczególnionej w przepisach i 
rozporządzeniach odnośnie do przetwarzania swoich danych osobowych, do wnioskowania o 
dostęp do swoich danych osobowych a także do wnioskowania u Administratora o ich 



 

uzupełnienie, korektę lub usunięcie, ograniczenie dostępu lub sprzeciw wobec przetwarzania 
swoich danych, o ile prawa te nie pozostają w konflikcie z celem w jakim są przetwarzane. 

Podmiot dostarczający danych osobowych nie ma prawa do uzyskiwania informacji jeśli objęte 
są one zakazem ujawniania w świetle prawa i związane są z bezpieczeństwem narodowym, 
obroną narodową, bezpieczeństwem publicznym, prawem karnym, oraz w celu ochrony 
interesów finansowych w obszarze podatków, nadzoru oraz analizy makroekonomicznej 
podmiotów gospodarczych. 
 

9.  Prawo do złożenia reklamacji w Organie Nadzorczym 
 

 
Podmiotowi przekazującemu swoje dane przysługuje prawo złożenia reklamacji w organie 
nadzorczym (Państwowym Inspektoracie Danych), mieszczącym się pod adresem Blaumaņa 
iela 11/13, Riga, Latvia; Państwowy Inspektorat Danych przyjmuje też reklamacje złożone 
drogą  elektroniczną pod adresem internetowym info@dvi.gov.lv. Odpowiednie formularze 
oraz pozostałe informacje na temat składania reklamacji są dostępne na stronie internetowej 
Państwowego Inspektoratu Danych pod adresem (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-
aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/). 
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