KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZAWARTYCH W FORMULARZU KONTAKTOWYM
Administrator Danych Osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest
VERANO GLOBAL SP. Z O.O. Kontakt z administratorem jest możliwy:



listownie na adres siedziby administratora: ul. Vetterów 7a, 20 – 277 Lublin,
telefonicznie : +48 81 44 08 330

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub
wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub listowanie
na adres siedziby administratora.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza
kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu. Ponadto Państwa dane osobowe
będą przetwarzanie, gdy będzie to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz dostawcy usług IT.
Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
1. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi
na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego (albo do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych),
2. przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu
roszczeń – w relacjach umownych.
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do skorzystania z formularza.
Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo do żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez VERANO GLOBAL
SP. Z O.O. przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, jednakże w ramach
przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
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