Amooco Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 146/148,
informuje, że dla skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest zaznaczenie, że wyrażasz
zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody będziemy
mieli prawo wykorzystywać Twoje dane podane w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na
Twoją wiadomość/zapytanie.
Jeżeli dodatkowo wyrazisz zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych, będziemy
mieli prawo wykorzystywać Twój adres poczty elektronicznej w celu dostarczania Ci informacji
o naszej aktualnej ofercie handlowej i akcjach promocyjnych.
Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi usuniemy po upływie 6 miesięcy od
zakończenia naszej korespondencji, chyba że wcześniej wycofasz udzieloną nam zgodę. Dane
wykorzystywane do celów marketingowych będziemy przetwarzać tak długo, aż nie wycofasz
udzielonej nam zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata.
W obu przypadkach wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie poprzez przesłanie
Twojego oświadczenia pod wskazany powyżej adres naszej siedziby lub adres mailowy, również przy
wykorzystaniu formularza kontaktowego. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania Twoich danych w czasie, gdy zgoda ta obowiązywała.
Poza nami dostęp do Twoich danych posiadać będą nasi dostawcy usług IT.
Nie będziemy przekazywali Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Będziesz mieć prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Nadmieniamy, że w celu realizacji tych praw
konieczna będzie prawidłowa identyfikacja autora żądania, dlatego najlepiej byłoby, gdybyś w tej
sprawie kontaktował się z nami z adresu mailowego, którego dotyczy zgoda, nie jest to jednak
konieczne.
Nie będziemy prowadzili w stosunku do Ciebie profilowania.
Wyrażenie przez Ciebie zgód na opisane wyżej wykorzystanie Twoich danych jest dobrowolne.
Udzielone zgody funkcjonują niezależnie od siebie, warunkując dwa różne cele przetwarzania
Twoich danych. Bez Twojej zgody na wykorzystanie danych do udzielenia odpowiedzi nie będziemy
jednak mogli zareagować na wiadomość/zapytanie, którą do nas prześlesz. Bez zgody na
przetwarzanie do celów marketingowych nie będziemy mogli przesyłać Ci informacji o naszej ofercie
i promocjach.
Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powyższa informacja stanowi realizację naszego obowiązku wynikającego z przepisów RODO –
treść rozporządzenia znajdziesz np. na stronie www.uodo.gov.pl.

