BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu
informacje, w tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi
osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych
są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f 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, a w pozostałym zakresie – udzielona przez
Państwa zgoda. Informujemy, że administratorem Państwa danych jest PRESTO Sp. z o.o. z
siedzibą w Legionowie KRS 0000013864, NIP 536-17-44-368, REGON 017229548.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych i na jakich zasadach będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.
Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu pośredniego lub
bezpośredniego produktów i usług w tym udostępnianie ich partnerom i podmiotom
związanym umowami na rzecz firmy Presto Sp. z o.o. oraz prowadzenia korespondencji.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz
odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności.
Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wykonywania w/w czynności. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim
wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez
Panią/Pana zgodzie, 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. Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne
do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawartej współpracy, w tym tych
określanych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane mogą być
przechowywane w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

