POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje ogólne
Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Polonica Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa
Chełmińska 191, 87-100 Toruń, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000293278, NIP 9562210569, wysokość kapitału zakładowego: 85.000,00 zł (dalej: „Administrator”).
Zasady przetwarzania danych osobowych
Szanując prawo do prywatności, osób których dane zostały pozyskane przez Administratora w zw. z prowadzoną
przez nas działalnością gospodarczą, informujemy, że dane te przetwarza są zgodnie z krajowymi i europejskimi
przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.
Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania Administrator przedstawia
zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie 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 (dalej: „RODO”):
1)
2)
3)

Administratorem danych osobowych jest Polonica Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa
Chełmińska 191, 87-100 Toruń, kontakt: broker@polonicabroker.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail:
iod@polonicabroker.pl.
Administrator w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe w
następujących celach zależnych od określonego stanu faktycznego:
Cel przetwarzania

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Jeżeli kontaktujesz się z nami - obsługa zapytań Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego
interesu Administratora polegającego na udzielanie odpowiedzi
klientów lub potencjalnych klientów.
na zgłoszenia i zapytania.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas
przygotowania i udzielenia odpowiedzi adresatom wiadomości.
Nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

4)

5)

6)

7)

Odbiorcami Twoich danych osobowych, a więc podmiotom, którym Administrator może przekazywać dane
osobowe, mogą być:
−
organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu
określonym w przepisach szczególnych,
−
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie
świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, doradcy prawni - przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora.
Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące
prawa:
−
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
−
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
−
prawo do usunięcia danych osobowych,
−
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
−
prawo do przenoszenia danych,
−
prawo wniesienia sprzeciwu,
−
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na
przetwarzanie przed terminem cofnięcia.
Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na
temat wniesienia skargi znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji
celów.
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