Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Panu danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 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)
dalej jako „RODO” jest SMEO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, kontakt mailowy:
kontakt@smeo.pl (dalej jako „SMEO”).
2. SMEO wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@smeo.pl. Istnieje
również możliwość kontaktu pocztą tradycyjną na adres SMEO z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych SMEO S.A.”.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
a) bieżącej komunikacji (mailowej, telefonicznej lub tradycyjnej tj. pocztowej/papierowej) w ramach udzielania odpowiedzi na
zgłaszane pytania co stanowi prawnie uzasadniony interes SMEO (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO,
b) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania poprzez dobór dedykowanych ofert handlowych, co stanowi prawnie
uzasadniony interes SMEO (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c)
wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody
na otrzymywanie tego typu informacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz wiadomości wysyłanych na numer
telefonu – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie tego typu informacji na wskazany numer telefonu –
art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.
Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby
prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób wpływać na sytuację osoby, której dane
dotyczą.
3. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu
bezpośredniego;
b) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane
zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane do podmiotów świadczących usługi wsparcia technicznego na rzecz SMEO, dostawcom
oprogramowania, usług hostingu (np. poczty email), dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji
handlowej drogą elektroniczną lub komunikację za pośrednictwem połączeń telefonicznych, podmiotom wspierającym realizację
przez SMEO obowiązujących przepisów prawa takim jak kancelarie prawne i podmioty doradcze, a także partnerowi SMEO (o
którym mowa w pkt 7), od którego Pani/Pana dane zostały pozyskane.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane przez SMEO poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim
jednak wypadku SMEO zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od
przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana
decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane
na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych,
iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO.
W przypadku gdy faktycznie dane osobowe będą przekazywane przez SMEO do podmiotów zlokalizowanych poza obszarem
EOG, informujemy o przysługującym prawie do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji
dotyczących stosowanych przez SMEO środków bezpieczeństwa związanych z ewentualnym przekazaniem danych poza obszar
EOG można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez SMEO.
6. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ze względu na swoją
szczególną sytuację oraz w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie) w
zakresie i na zasadach określonych w RODO. SMEO informuje ponadto o możliwości wycofania w dowolnym momencie zgody
na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem
zgody. Informujemy o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu zostały pozyskane przez SMEO od Rejonowego
Banku Spółdzielczego w Lututowie.

SMEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater nr 53, XVI piętro, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru
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