Klauzula informacyjna RODO
Drogi Użytkowniku,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako: „RODO”), Administrator – We love data sp. z o.o., na podstawie art. 13 i 14 RODO
informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
1. Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest We Love Data sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Płaszowska 15/4, 30-713 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000650114, NIP: 6793137960 (dalej jako: „Administrator”).
2. Dane kontaktowe Administratora
- adres e-mail: IOD@welovedata.pl,
- numer telefonu: +48533339056.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
- adres e-mail: IOD@welovedata.pl,
- numer telefonu: +48533339056
4. Kategorie danych osobowych
Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe
oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane niezbędne do celów, w których
Administrator przetwarza dane.
5. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
•

•

•

•

wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Administratora, a w szczególności
w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy
z klientem oraz podjęciem przez Administratora działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem
umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w zakresie przetwarzania
w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO,
ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
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•

•
•

w celach marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania wiadomości e-mail zawierających
informację handlową, wyświetlania reklam oraz w celach profilowania, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych
preferencji, zainteresowań tej osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
w celu odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego
zamieszczonego na stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zapisywania danych w plikach Cookies i gromadzenia danych ze stron www i aplikacji
mobilnych w celach statystycznych i marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f
RODO.

6. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:
• do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych,
• do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane
przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa,
• do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie realizacji
uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
• do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych,
• do czasu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
7. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
• biuro księgowe, kancelaria prawna,
• dostawcy usług, takich jak serwer hostingowy, wysyłanie wiadomości mailowych
oraz wiadomości sms, zewnętrzna obsługa informatyczna Administratora,
• podmioty wspierające Administratora w procesach biznesowych, podmioty współpracujące
z Administratorem,
• podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić
dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
podmioty lub organy uprawnione do otrzymania od Administratora danych osobowych
lub uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
• podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której
dane dotyczą umów,
• reklamodawcy, agencje marketingowe, domy mediowe.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby
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fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji,
zainteresowań. Profilowanie jest dokonywane na podstawie ruchów użytkowników na stronach
internetowych oraz reakcji użytkowników na wiadomości e-mail zawierające treści reklamowe.
Konsekwencją profilowania jest wyświetlanie treści reklamowych dostosowanych do Twoich
preferencji.
Administrator przetwarza dane osobowe w wyżej wymieniony sposób.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy
lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
(możesz przesłać dane osobowe innemu administratorowi).
Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), w tym profilowania.
W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego –
przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim
przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Wówczas Administrator nie będzie już
przetwarzał Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Źródło pochodzenia danych
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Twoje dane osobowe mogą pochodzić od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator
w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych jak również z publicznych rejestrów, takich
jak np. CEIDG i KRS.
11. Przekazanie danych do państwa trzeciego
Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy, a także
w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Twoje dane osobowe
do organizacji międzynarodowych lub udostępni Twoje dane osobowe podmiotom mającym siedzibę
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poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przekazania danych, o którym
mowa powyżej Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia oraz wskazuje że obowiązują
prawa osób, których dane są przetwarzane oraz skuteczne środki ochrony prawnej. Administrator
wskazuje również, że osoba, której dane dotyczą będzie miała możliwość uzyskania kopii danych
lub informacji o miejscu udostępnienia danych.
12. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia
i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora.
W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
13. Z uwagi na wspólne ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych
Administrator We love data sp. z o.o. i Administrator We love media sp. z o.o. zawarli
umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi. Wobec powyższego przekazują
informację w zakresie zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy Współadministratorami:
a) Współadministrator We love Data sp. z o.o. jest odpowiedzialny za umożliwienie
wykonywania praw przysługującym osobom, których dane dotyczą, tj.:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo wycofania zgody,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
b) Współadministrator We love data sp. z o.o. jest odpowiedzialny za wykonanie
obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób, od których
sam pozyskał dane.
c) Współadministrator We love media sp. z o.o. jest odpowiedzialny za wykonanie
obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób, od których
sam pozyskał dane.
d) Współadministrator We love data sp. z o.o. jest odpowiedzialny za zawiadamianie osób,
których dane dotyczą o naruszeniu ochrony ich danych osobowych zgodnie
z art. 34 RODO.
e) Współadministrator We love media sp. z o.o. jest zobowiązany do informowania
Współadministratora We love data sp. z o.o. o zapytaniach, wnioskach lub żądaniach
pochodzących od osób, których dane dotyczą.
f) Niezależnie od powyższych ustaleń osoba, której dane dotyczą jest uprawniona
do wykonywania swoich praw wobec obu Współadministratorów.
g) Strony ustanawiają punkt kontaktowy, z którym osoba, której dane dotyczą może
się kontaktować w sprawach ochrony jej danych osobowych:
• adres e-mail: IOD@welovedata.pl,
• numer telefonu: +48 533 339 056.
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