KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
zasadami 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 jako: RODO)
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą „SiDLY” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2 lok. 31,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000519219,
NIP: 7010435677, REGON: 147363415 (dalej jako „ADMINISTRATOR”).

2.

Administrator przetwarza pozostawione przez Panią/Pana na stronie www.sidly-care.eu
następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane
adresowe oraz dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu), nazwa firmy.

3.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
3.1. marketingowych, dotyczących usług i produktów własnych Administratora oraz na potrzeby
przedstawienia Ci propozycji zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
3.2. w których pozostawił/-a Pani/Pan swoje dane osobowe w ramach konkretnych formularzy
umieszczonych na stronie Administratora utrzymywanej pod adresem www.sidly-care.eu –
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;

4.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w punkcie 3 celów przetwarzania, tj.:
4.1.

w zakresie marketingu produktów i usług Administratora – do czasu cofnięcia zgody;

4.2.

w zakresie, w jakim dane zostały przez Panią/Pana pozostawione zgodnie z pkt 3.2.
powyżej – przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, w związku, z którą Pani/Pan
nawiązał/-a kontakt z Administratorem;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
5.1.

pracownicy i współpracownicy Administratora,

5.2.

podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,
podatkową, rachunkową działający na zlecenie Administratora;

5.3.

podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi
informatyczne, telekomunikacyjne, którym Administrator powierzył lub może powierzyć
przetwarzanie danych osobowych,

Pełna lista odbiorców dostępna jest w siedzibie Administratora.
6.

Pani/Pana dane osobowe nie są aktualnie przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z
siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przyszłości może się jednak
okazać, że Administrator zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w
zakresie, na jaki będzie pozwalać na to prawo.

7.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9.

W zakresie, w jakim udzieli Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych będzie
brak możliwości realizacji usługi przez Panią/Pana zamówionej.

12.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym
nie będą profilowane.

13.

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony
danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: michal.pizon@sidly.org
lub drogą tradycyjną na adres siedziby SiDLY Sp. z o. o., tj.: ul. Chmielna 2 lok. 31, Warszawa
tytułując: „Do Inspektora”.

W celu kontaktu z Administratorem w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
prosimy również o kontakt mailowy: michal.pizon@sidly.org, telefoniczny +48 725 144 720, bądź
pisemny na adres siedziby Administratora ul. Chmielna 2 lok. 31, Warszawa.

