Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

1. Administrator danych
My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości
kapitale zakładowym w wysokości 1.000.080,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani
danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym przez Pana/Panią w
celu uzyskania dostępu do serwisu internetowego prowadzonego przez POSNET dla firm
programistycznych pod adresem www.posnet.com, („Serwis”). Przetwarzamy następujące
dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w
sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji
Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych:
iod.posnet@posnet.com.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: (1) udzielenia Panu/Pani dostępu do
Serwisu, (2) umożliwienia Panu/Pani korzystania z usług oferowanych przez POSNET w ramach
Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu udostępniania przez „POSNET Polska” S.A.
serwisu dla firm programistycznych („Regulamin”) oraz (3) umożliwienia POSNET
wykonywania postanowień Regulaminu, a w szczególności w zakresie należytego zarządzania
Serwisem (w tym, w zakresie weryfikacji przestrzegania przeze Pana/Panią, jako użytkownika
Serwisu, postanowień Regulaminu) i będą przetwarzane wyłącznie do komunikowania się w
sprawie korzystania przez Pana/Panią z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora w związku z
przetwarzaniem danych
Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A.
usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana
dane osobowe.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do
organizacji międzynarodowych.
6. Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane przechowujemy do czasu zakończenia korzystania przez Pan/Panią z Serwisu.
7. Prawa osoby, której dotyczą dane
Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
a. prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
c. prawo do usunięcia Pana/Pani danych
(jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane,
może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
(może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem działań, jeżeli
Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie a nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pana/Pani sprzeciwu
względem przetwarzania danych).
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
(aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/Pani wskazać nam swoją szczególną
sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania
objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że
podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw,

lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń).
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może
Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego właściwego organu nadzorczego).

8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Podanie danych
nie jest wymogiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania danych,
natomiast odmowa podania danych kontaktowych znacznie utrudni komunikację związaną z
przekazaniem i odbiorem kasy rejestrującej w związku z wykonaniem czynności serwisowych.
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