Polityka prywatności
Jako administrator serwisu, One Energy S.A. przykładamy wielką wagę do
respektowania prawa w sprawie ochrony prywatności Użytkownika. Gromadzone
dane osobowe użytkowników pomagają nam lepiej zrozumieć ich potrzeby, a tym
samym dostosowywać funkcjonalność i ergonomię naszego serwisu do wciąż
zmieniających się oczekiwań.
Rejestrując lub wprowadzając informacje w tym swoje dane osobowe na niniejszą
stronę, zgadzają się Państwo na wykorzystanie takich danych zgodnie z niniejszymi
zasadami ochrony prywatności.
W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy
gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzona została niniejsza Polityka
Prywatności. One Energy S.A. zbiera dane osobowe i inne dane, w zależności od
rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie. Korzystając w
jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce
Prywatności.
1. Dane zbierane podczas rejestracji
 Aby korzystać z pewnych funkcji naszego serwisu, konieczna będzie rejestracja
nowego Użytkownika. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich
danych osobowych w postaci adresu email, a także o podanie danych nie
mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą
Polityką, tj. imię, nazwisko i nr. tel,, którego będziesz używać podczas
dalszych zamówień oraz miejsce zamieszkania
 Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest
obowiązkowe (jest dobrowolne), lecz jest obowiązkowe gdy usługa ma zostać
wykonana. W przeciwnym wypadku usługa nie może zostać wykonana.
 dane osobowe przetwarzane będą przez One Energy S.A. jako administratora
danych osobowych oraz jego Partnerów Handlowych dla celów i w sposób
podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich
przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Dane zbierane podczas zamawiania usługi
Po złożeniu zamówienia poprosimy Cię o ponowne podanie Twoich danych
kontaktowych, tj. adresu, numeru telefonu oraz adresu e0mail. W przypadku osób
działających w imieniu firmy wymagane będzie podanie pełnej nazwy firmy/agencji.
3. Dane kontaktowe o charakterze służbowym

