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Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
https://invesystem.pl/ jest INVESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań dalej „Administrator”.
Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy
składać na adres naszego Inspektora Ochrony Danych – Natalii Dzieciuchowicz iod@invesystem.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO / GDPR).
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
▪
przetwarzane zgodnie z prawem;
▪
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami;
▪
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz dane
zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości.
CELE i PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
▪ udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane do nas pomocą formularza kontaktowego dostępnego na
stronie internetowej https://invesystem.pl/ – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem
relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży usług;
▪ podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa
potrzeb oferty usług Administratora – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj.
przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
▪ przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo
dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail, w celu prezentacji
ofert i warunków handlowych – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie
uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi
klientami oraz dążeniem do sprzedaży usług.
OKRES PRZETWARZANIA
▪

▪
▪

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w
którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane
pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego
kontaktu.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres
potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony dane zostaną usunięte
niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 30 dni.

ODBIORCY DANYCH
Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty
dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony
internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz
INVESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
PRAWA OSÓB
W każdej chwili mają Państwo możliwość do:
▪ wycofania zgody wobec przetwarzania;
▪ żądania dostępu do swoich danych osobowych;
▪ żądania sprostowania swoich danych osobowych;
▪ żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@invesystem.pl.
W razie wątpliwości, w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia
skargi do organu nadzorczego (UODO).
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym do profilowania.

