KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), X Project Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością (dalej „X Project”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000718365, posiadająca numer NIP: 5213813327, REGON: 369469248, przedstawia podstawowe informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest X Project, z którym można się skontaktować w następujący
sposób:
● adres: Warszawa, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa,
● adres e-mail: info@fleetguru.eu,
● telefon: 222997717.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych można się skontaktować z wyznaczonym w X Project INSPEKTOREM OCHRONY
DANYCH, poprzez adres e-mail: info@fleetguru.eu lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, adres: Warszawa,
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa,).
X Project przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:
●

rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6
ust 1 lit. b RODO);
● marketingu i promocji produktów i usług X Project (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO); W
przypadku marketingu kanałami elektronicznymi podstawą prawną jest Państwa zgoda.
W przypadku zawarcia umowy z X Project i stosowania marketingu bezpośredniego podstawą prawną
jest nasz prawnie uzasadniony interes;
● archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych;
● dochodzenia należności, (Podstawa prawna przetwarzania danych w tych celach: art. 6 ust 1 lit. f RODOprawnie uzasadniony interes X Project).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z
kryteriami określonymi w przepisach prawa.

CEL PRZETWARZANIA
Zawarcie umowy z X Project
(art. 6 ust 1 lit. b RODO)
Przetwarzanie danych w celu marketingowym na
podstawie
usprawiedliwionych
interesów
administratora danych

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przez okres niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie
przez okres przewidziany przepisami prawa do
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
Do momentu wniesienia sprzeciwu

(art. 6 ust 1 lit. f RODO)
Przetwarzanie danych w celu marketingowym na
podstawie Państwa zgody
(art. 6 ust 1 lit. a RODO)

Do momentu wycofania takiej zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych dla
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów X
Project w tym:

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów X Project lub do czasu wniesienia przez
Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie

●
●
●
●

statystycznych,
raportowania wewnętrznego,
archiwalnym,
zarządzania ryzykiem operacyjnym
w działalności X Project,
● w celach dochodzenia należności.
(art. 6 ust 1 lit. f RODO)

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez X Project następującym kategoriom odbiorców:
●

podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowy z X Project.

X Project informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym - w art.
17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych –
stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO);
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21
RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą
wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po
rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych
objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w
art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane
przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
* do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Po 25 maja 2018 właściwym
organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy z X Project ma charakter dobrowolny, jakkolwiek
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i realizacji umowy z X Project.

