Polityka Prywatności
Informacje o Administratorze danych osobowych
Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i
przechowywania Państwa danych.
Jako Connectia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 22/30
jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”,
„GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) .
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możecie Państwo
kontaktować się z nami pisząc na adres odo@connectia.pl
Możliwy jest także kontakt:
•
w siedzibie firmy: przy ulicy Stępińskiej 22/30 w Warszawie,
•
listownie na adres korespondencyjny: Connectia Sp. z o.o., ul.
Stępińska 22/30,
00-739 Warszawa.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie informacji,
które mogą pozwolić na Państwa identyfikację: imię i nazwisko, dane
kontaktowe, adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko, dane o lokalizacji lub
wizerunek.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Connectia Sp. z o.o. gromadzi Pani / Pana dane osobowe w następujących
celach:
•
wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości
marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami
oferowanymi przez Connectia Sp. z o.o., o ile wyrażono na to
zgodę,
•
kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych
systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych
związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Connectia
Sp. z o.o., o ile wyrażono na to zgodę,
•
wysyłania drogą pocztową wiadomości marketingowych i
handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi
przez Connectia Sp. z o.o.,
•
dostawy towarów i usług,
•
prowadzenia analiz marketingowych obejmujących profilowanie,

•
•
•

prowadzenia korespondencji,
prowadzenia procesu rekrutacyjnego,
przeprowadzenia procesu zatrudniania pracowników lub
współpracowników.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?
W celu realizacji działań wskazanych w niniejszym dokumencie, Państwa
dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom trzecim:
•

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora
w celu realizacji usług (dostawcy usług IT, księgowo-kadrowych,
pocztowych i kurierskich)

•

organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w
przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych
powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane
osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i
innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom
ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub
podmiotom udzielającym świadczeń.

Państwa dane nie są udostępniane pozostałym stronom trzecim, chyba że
jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa bądź uregulowane umową i
uzasadnione realizacją usługi.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres konieczny do realizacji
celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Prosimy jednak mieć na
uwadze, że specyfika świadczonych przez nas usług sprawia, że w większości
przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania
danych nawet gdy cel został zrealizowany. Dotyczy to w szczególności
zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego i okresu
przedawnienia roszczeń.
Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Państwa danych
osobowych, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Prawa dotyczące danych osobowych
Jako Administrator danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
gwarantujemy Państwu możliwość:
1.
2.
3.
4.
5.

Dostępu do swoich danych osobowych;
Sprostowania przetwarzanych przez nas danych;
Ograniczenia przetwarzania danych;
Usunięcia przetwarzania danych;
Przeniesienia danych do innego Administratora;

6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
Stosowny wniosek należy przekazać do nas pisemnie: Connectia Sp. z o.o.,
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa lub mailowo odo@connectia.pl.
Z poważaniem
Zespół Connectia

