Informacja o zasadach przetwarzania danych Consultia Sp. z o.o.
Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 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”) chcielibyśmy poinformować, że:
1. Administrator danych osobowych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora

danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się
kontaktować z Administratorem poprzez adres email: rodo@consultia.pl,
formularz kontaktowy, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Jak skontaktować się z Administratorem?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CONSULTIA sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Niedźwiedzia 6, 02-737 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267403, tel. 22 114-54-54 ,
adres e-mail: rodo@consultia.pl (dalej: „Administrator”).
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podane przez Panią/ Pana dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres email, numer
telefonu będą przetwarzane przez Administratora w celu:
•

nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na postawione przez Panią/Pana pytania za
pośrednictwem formularza kontaktowego;

•

przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe – za Pani/Pana uprzednią
odrębną zgodą;

•

marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora – Za Pani/Pana uprzednią
odrębną zgodą.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).

Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych oraz/lub w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolna i nie ma
prawnego obowiązku podania takich danych.
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4. Odbiorcy danych
Do Pani/ Pana danych mogą mieć dostęp również podmioty świadczące usługi na rzecz
Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres od dnia udzielenia zgody na ich
przetwarzanie do dnia jej wycofania.
7. Pani/Pana prawa
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
•

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

•

prawo do sprostowania swoich danych w przypadku gdy są one nieprawidłowe i ich
uzupełnienia, gdy są niekompletne;

•

prawo do usunięcie danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach
przewidzianych w RODO;

•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy
Administrator przetwarza Pani/Pana dane do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów;

•

prawo do przenoszenia danych;

•

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy RODO.
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8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania przez
Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi jednak przesłanie odpowiedzi na Pani/Pana
zapytanie i/lub w zależności od tego czy wyraziła Pani/Pan zgodę zaprezentowanie
Pani/Panu usług i produktów Administratora.
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