RODO
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WLOG Solutions sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie, NIP: 701-043-21-18, (kontakt: ul. Noakowskiego 10/70, 00666 Warszawa, e-mail: rodo@wlogsolutions.com .
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi
zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie administratora: tj. podmiotom świadczącym usługi:
- IT, kadrowo–płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe
i graficzne. Dane mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub
współpracownikom WLOG Solutions, jak też podmiotom udzielającym wsparcia
WLOG Solutions na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia.
- podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom
ścigania).
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec
przetwarzania danych.
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 1000) lub przepisy 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
1. prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo
możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są
przetwarzane.
2. prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić
konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą
z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

3. prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o
usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego
usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe
przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków
administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo
złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości,
przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie
przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
5. prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach
przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób
zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi.
6. prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są
one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie
jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej
sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać
danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż
istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według
prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - wycofanie zgody przysługuje
Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

Przechowywanie danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

