Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w
Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod
adresem e - mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe: dotarcia do Pani/Pana z
komunikatami marketingowymi naszych produktów i usług oraz produktów i usług
naszych klientów zgodnie z Polityką Prywatności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia. Prawnie uzasadniony interes polega na marketingu naszych
produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów,
b. W przypadku założenia konta, uwierzytelniania Pani/Pana oraz świadczenia usług
zgodnie z poszczególnymi regulaminami usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. W przypadku usługi UniBackup: Xopero Software S. A., ul. Zbigniewa Herberta 3, 66400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5993066603
b. W przypadku usługi UniCloud: JELASTIC, S.L., NIP: B-93382240, Calle Frigiliana, 1,
29730,Rincón de la Victoria, Málaga, Hiszpania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. W celu wymienionym w ust. 3 lit. a – do momentu odwołania wyrażonej zgody,
b. W celu wymienionym w ust. 3 lit. b – przez okres pięciu lat licząc od początku roku
następującego po roku obrotowym, w którym została poprawnie wystawiona
ostatnia faktura, a w przypadku braku wystawienia jakiejkolwiek faktury – do
momentu odwołania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek
złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość zawarcia umowy i skorzystania z usług Asseco Data Systems S.A.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w Polityce Prywatności.

