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Szanowna Użytkowniczko/ Szanowny Użytkowniku,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W związku z tym potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie
Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat.
Administrator danych/Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych:
IT Kontrakt Sp. z o.o. (dalej: „IT Kontrakt”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413
Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000210937
Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Paweł Markiewicz, kontakt mailowy
pod adresem: odo@itkontrakt.pl
Cele przetwarzania danych:
1.
2.
3.
4.

marketing, w tym profilowanie i cele analityczne,
świadczenie usług drogą elektroniczną,
dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkowników
pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych:
1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3. pozostałe cele-uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych, w tym Zaufani Partnerzy, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
Okres przetwarzania danych:
Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, w tym profilowania i w celach analitycznych będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji marketingowych, profilowania, analizowania bądź do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w
tym celu.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
•
•

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
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•
•
•
•

prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych możesz w każdej chwili wycofać poprzez przesłanie oświadczenia o
wycofaniu zgody na adres mailowy: odo@itkontrakt.pl.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla których są zbierane.
Więcej informacji możesz uzyskać pisząc na adres mailowy: odo@itkontrakt.pl

