POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I PLIKÓW COOKIES
Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym dokumencie dużą literą mają znaczenie podane w
Regulaminie.
I. Obowiązek informacyjny
Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) GEO Solar Sp. z o. o.
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GEO Solar Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Eugeniusza Romera 4B, 02-784 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem nr KRS 0000640380, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP
9512420388 (dalej: „GEO”). Z GEO może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych pod następującym adresem e-mail: info@geo-solar.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przekazane nam poprzez formularz umieszczony na stronie
internetowej www.geo-solar.pl będą przetwarzane w celu:




przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością GEO,
udzielenia odpowiedzi na zadawane GEO pytania,
obsługi zgłoszonych GEO reklamacji i zapytań.

Przetwarzanie Pani/Pana danych przez GEO w zakresie określonym w niniejszym punkcie 2 jest
niezbędne do przedstawienia Pani/Panu wstępnej oferty instalacji fotowoltaicznej, a także do
wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem na późniejszym etapie, o ile wyrazi Pani/Pan wolę
zawarcia takiej umowy.
Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w niniejszym punkcie 2, będą przechowywane
przez okres niezbędny do przedstawienia i przyjęcia oferty (związanie ofertą) handlowej lub okres
nie dłuższy niż maksymalny czas przedawnienia roszczeń wynikających z zaprezentowanej oferty,
lub okres niezbędny do obsługi reklamacji - w zależności, który okres będzie dłuższy. Po upływie
tego okresu Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte albo zanonimizowane. Dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
3. Pani/Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane
w celu marketingowym, tj. promocji produktów i usług własnych GEO.
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Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych, w zakresie określonym w niniejszym
punkcie 3, będzie się odbywało na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
GEO, tj. promocji produktów i usług własnych GEO.
Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w niniejszym punkcie 3, będą przechowywane
przez GEO najdłużej do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu w tym zakresie. Dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Pl.
Szwedzki 3, 05-090 Janki.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych lub RODO.
II. Pliki Cookies
1. Na stronie internetowej używamy plików cookies. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie
zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony
internetowej. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim
urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies,
każdorazowo powiadamiała Użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika
lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.
2. Pliki cookies to pliki, które Strona internetowa zapisuje w przeglądarce internetowej na
urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on Stronę internetową. Pliki cookies składają się z szeregu
liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony
internetowej.
3. Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej:




pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż
do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki
internetowych przez Użytkownika,
pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce
internetowej przez Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:
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do zapewnienia sesji Użytkownika,
do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach
obsługowych,
w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych
Strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

5. Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie wpływają
na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci
zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
6. Użytkownika ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej
na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają
włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia Użytkownika.
Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez Użytkownika na dwa sposoby:




Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu co może jednak wpłynąć na ograniczenie
możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej lub całkowitą
utratę możliwości korzystania ze Strony internetowej,
Użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję
każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie Użytkownika.
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REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ GEO SOLAR
I. Definicje
Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:
1. GEO Solar, Administrator – GEO Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Eugeniusza Romera 4B,
02-784 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem nr KRS 0000640380,
kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 9512420388.
2. Kalkulator Oszczędności – formularz dostępny na stronie internetowej www.calculator.geo-solar.pl,
umożliwiający przedstawienie przez GEO Solar wstępnej oferty instalacji fotowoltaicznej.
3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Strona internetowa – www.geo-solar.pl.
5. Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez GEO Solar na rzecz Użytkowników
za pośrednictwem Strony internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej, w szczególności
poprzez korzystanie z Usług udostępnionych przez GEO Solar.
7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
II. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na Stronie internetowej,
a także podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
2. Wraz z rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Użytkownik akceptuje postanowienia
Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania
z Usług i opuścić Stronę internetową.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie
nie stanowi podstawy do składania przez niego reklamacji.
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4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz inne
wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem oraz dobrymi
obyczajami, a także w jakikolwiek inny sposób naruszający interesy GEO Solar.
5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej pod adresem www.geo-solar.pl w
formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
III. Wymagania techniczne
Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej i Kalkulatora Oszczędności możliwe jest po zapewnieniu
przez Użytkownika, we własnym zakresie, następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:


system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android;



przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Internet
Explorer 8 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android
Browser 2.3;



włączona obsługa JavaScript i plików cookies;



do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie
oprogramowania: Flash Player, Quicktime , Acrobat Reader.

2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.
IV. Zakres, rodzaje usług
1. GEO Solar za pośrednictwem Strony internetowej, świadczy Usługi polegające na:


udostępnianiu (w postaci tekstów, grafik, zdjęć, danych itp.) informacji, mających charakter
ogólnej informacji handlowej, mającej przybliżyć Użytkownikowi działalność GEO Solar oraz
ofertę produktową GEO Solar. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.



udostępnieniu Kalkulatora Oszczędności.

2. Usługi udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie.
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V. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może zgłaszać pytania, opinie, uwagi oraz reklamacje związane ze świadczeniem Usług:
a) za pomocą listu poleconego, wysłanego na adres GEO Solar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Romera 4B 02-784 Warszawa
lub
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@geo-solar.pl
lub
c) telefonicznie pod numerem: +48 22 245 11 06.
2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
c) opis problemu będący przedmiotem reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie najpóźniej 14 dni od daty ich otrzymania.
VI. Dane osobowe i polityka prywatności
1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, GEO Solar jest uprawniona do przetwarzania
danych osobowych Użytkowników (art. 6 ust. 1 RODO).
2. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych jest GEO Solar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Eugeniusza Romera 4B, 02-784
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem nr KRS 0000640380,
kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 9512420388.
3. Korzystanie przez Użytkowników z części Usług na Stronie internetowej wymaga podania danych
osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. W tym
przypadku podania danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, a brak tej zgody
może skutkować niemożliwością skorzystania z tej części Usług.
4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu określonym w wyrażonej
indywidualnie przez Użytkownika zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa
powyżej.
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5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, żądania ich
poprawienia i usunięcia.
6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w
celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi na potrzeby której zostały zebrane.
7. Szczegółowe informacje o zbieranych przez Administratora danych osobowych oraz stosowanych
plikach cookies zawiera Polityka Prywatności udostępniona na Stronie internetowej, która stanowi
integralną część Regulaminu.
VII. Ochrona praw własności intelektualnej
1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i własności przemysłowej do Strony internetowej oraz jej
poszczególnych elementów są zastrzeżone.
2. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego,
wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach określonych Regulaminem. Korzystanie ze
Strony internetowej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści

w niej

zawartych.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na Stronie internetowej.
2. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku dodania
nowych funkcjonalności na Stronie internetowej lub konieczności dostosowania postanowień
Regulaminu do zmienionego stanu prawnego.

Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie

Regulaminu poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej.
3. Wszelkie spory powstałe na tle korzystania ze Strony internetowej będą rozstrzygane przez właściwy
sąd powszechny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w
szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
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