Klauzula informacyjna – Formularz kontaktowy hop&shop

1. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest
Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Jutrzenki
116, 02-230 Warszawa. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@system-korzysci.pl lub
wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.
2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora tj. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za
pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Kategorie odbiorców danych
Możemy udostępniać Państwa dane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu udzielenia
odpowiedzi, w tym w szczególności: podwykonawcą, podmiotom świadczącym usługi pocztowe,
informatyczne, prawne, naszym dostawcom.
4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy przez okres 90 dni
lub do chwili wniesienia sprzeciwu (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).
5. Profilowanie i transfer danych osobowych
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych
z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku
przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, z zastrzeżeniem przypadku, kiedy będziemy
w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

