Polityka prywatności
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami
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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88; dalej „RODO”),
które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Solutions for Investment Kft
z
siedzibą
w Budapeszt, ul. Bocsaki 38. 3 piętro 2, zarejestrowaną do rejestru Sądu
Gospodarczego
w Budapeszcie pod Cg. 01-09-307845, NIP unijny: HU26207764, REGON:
26207764-6312-113-01 (dalej „Administrator”), z którym kontakt możliwy jest
pod adresem e-mail: bok@kidg.pl lub za pośrednictwem formularza
kontaktowego dostępnego na stronie www.kidg.pl. lub za pośrednictwem
poczty tradycyjnej, pod adresem korespondencyjnym Administratora: 02-667
Warszawa, ul. Cybernetyki 19B.
2. Z Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się pisząc na adres
Administratora wskazany powyżej lub na adres e-mail: iodo@kidg.pl lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem
korespondencyjnym Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony
Danych Osobowych”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c i f
RODO, w celu:
● zawarcia i wykonania umowy/umów – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność
przetwarzania
danych
do
zawarcia
i wykonywania
umowy/umów lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
● marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania
do
realizacji
prawnie
uzasadnionego
interesu
Administratora.
Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku prowadzenie
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
● marketingu
produktów
i
usług
podmiotów
współpracujących
z
Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
● ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekwowania lub obrony przed
roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego
interesu
Administratora.
Uzasadnionym
interesem
Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia,
egzekwowania lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
● realizacji praw i obowiązków związanych z udostępnianiem informacji lub
danych gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w zakresie w jakim
przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązki w tym zakresie – art.

●

6 ust. 1 lit. c RODO), a także dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
obsługi pism, zapytań, wniosków, sprzeciwu lub reklamacji kierowanych do
Administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie w jakim
przepisy prawa przewidują nakładają na Administratora obowiązki – art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z
Administratorem podmioty przetwarzające dane w imieniu i zgodnie z
poleceniami
Administratora
w
celach
określonych
w pkt 3. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są wszyscy
pozostali Użytkownicy korzystający z Serwisu Administratora.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do
państw trzecich (do państw poza Unią Europejską) ani do organizacji
międzynarodowych w rozumieniu RODO.
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany, nie będą Państwo również podlegali profilowaniu.
6. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim
dane są przetwarzane i trwa do momentu:
●
●
●
●
●

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów (zaprzestania świadczenia
usług);
skutecznego
ustalenia,
dochodzenia,
wyegzekwowania
roszczeń
Administratora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko
Administratorowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
wygaśnięcia
obowiązków
przechowywania
danych
wynikających
z przepisów prawa;
czasu niezbędnego do obsługi, rozpatrzenia i udzielania odpowiedzi na
pisma, zapytania, wnioski, sprzeciw i reklamacje kierowane do
Administratora.

7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów RODO i innych
obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadkach i w zakresie
przewidzianym przez te przepisy, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do
swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Mają Państwo prawo do wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.
Podanie przez Państwo danych jakichkolwiek osobowych ma charakter
dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia i wykonywania
umowy/umów, świadczenia usług i obsługi, rozpatrzenia i udzielenia
odpowiedzi na kierowane do Administratora pisma, zapytania, wnioski,
sprzeciw lub reklamacje. Konsekwencją niepodania danych osobowych
w niezbędnym zakresie (w szczególności nadanych identyfikacyjnych,
kontaktowych)
jest
niemożność
zawarcia
i wykonywania umowy/umów bądź niemożność realizacji obsługi zapytań,
wniosków lub reklamacji.
11.
W celu uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej plików “cookies”
prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką cookies.
Pełną treść obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
Administrator przekaże:
●
●

12.

jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby –
podczas pozyskiwania danych osobowych;
w przypadku otrzymania danych osobowych od innego podmiotu –
najpóźniej w terminie miesiąca od ich pozyskania, ewentualnie przy
pierwszej komunikacji z osobą której dane dotyczą, lub przy ich pierwszym
ujawnieniu innemu odbiorcy.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 18.10.2018.

