Newsletter - Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym
RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych 4 IT SECURITY sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (71441) przy ul Cyfrowej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000651323 NIP: 851-32-01-676, REGON: 366026504, nr telefonu + 48 607603890, e-mail:
bioro@4itsecurity.pl (dalej jako „Administrator”);
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) –
na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
e) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących
dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;
3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też
podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia;
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na
świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach
przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera
lub prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f
RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania
newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera
od Administratora;
6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a
także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
Prosimy również zapoznać się z naszą Polityką prywatności

