Klauzula Informacyjna
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej: „RODO”) informujemy, że: Administratorem
Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z podanym danymi jest Availo
Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, 36-002 Jasionka 948, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000416198, NIP 8133671973, REGON 180831218, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, (zwana dalej:
„Availo”),
1. U Administratora został powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@availo.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) marketingowych polegających na kontakcie drogą elektroniczną (wyłącznie w przypadku wyrażenia
zgody przez klienta) dotyczących produktów i usług oferowanych przez Availo sp.zo.o. i jej Partnerów –
przez Availo a podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
2) dostarczenia Newslettera tj. przesyłania informacji handlowej dotyczących Availo sp.zo.o i jej Partnerów,
(wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez klienta) przez Availo SP.zo.o. - a podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. Pana/Pani dane będą ujawniane następującym odbiorcom:
1) podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji celów do jakich dane zostały pobrane
(marketing)
2) podmiotom organizującym i zapewniającym obsługę informatyczną Administratora oraz marketingową.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa przez czas
niezbędny do realizacji obowiązków prawnych, nie dłużej niż do czasu wycofania zgody przez Pana/Panią, na
ich przetwarzanie.
6. Ma Pani/Pan prawo:
1) żądania od Administratora danych osobowych dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
3) przenoszenia danych osobowych,
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie zgody (wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, w zakresie w jakim są one pobierane.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

