Polityka Prywatności
wspólnicy.pl
W wykonaniu obowiązków wynikających z 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) („RODO”) w niniejszej Polityce Prywatności przedstawiono informacje
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Genesis Capital sp. z o.o. w związku z korzystaniem
przez Ciebie z serwisu wspólnicy.pl („Serwis”).

1.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Genesis Capital sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 21,
81-319 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000442753, NIP 5862280106, REGON 221793720 („Administrator”).
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z
administratorem pisząc na podany wyżej adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej
kontakt@wspolnicy.pl.
2.

Dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, w szczególności w ramach
Twojej rejestracji w Serwisie i korzystania przez Ciebie z Twojego konta w Serwisie. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować niemożnością rejestracji Konta w
Serwisie lub brakiem jego pełnej funkcjonalności.
3.

Cele oraz podstawy prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach:
(a)

zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, jak również
świadczenia na Twoją rzecz usług w ramach Serwisu. W tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

(b)

przyjmowania, rozpatrywania i informowania o wyniku rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji
dotyczącej funkcjonowania Serwisu. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. c) RODO;

(c)

zapewnienia rozliczalności, tj. utrzymania zdolności do wykazania zgodności działalności, w tym w
zakresie przetwarzania danych osobowych, z przepisami obowiązującego prawa.

Twoje dane osobowe przetwarzane są ponadto w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, obejmujących:
(a)

badanie satysfakcji i poprawę jakości świadczenia usług w ramach Serwisu;

(b)

przesyłanie Ci drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących działalności Serwisu oraz
projektów, o których informacje udostępniane są w Serwisie, jeżeli wyraziłeś zgodę na ich
otrzymywanie;

(d)

ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wynikać z korzystania
przez Ciebie z Serwisu.
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4.

Odbiorcy danych osobowych, przekazanie danych osobowych do państw trzecich

W związku ze świadczeniem przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu Twoje dane mogą być
przekazywane podmiotom trzecim, w tym emitentom, a także podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora różnorodne usługi, w tym usługi w zakresie obsługi prawnej, konsultingu, hostingu, obsługi
korespondencji, marketingu, a także inne usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu.
Twoje dane mogą ponadto zostać udostępnione na żądanie zgłoszone przez organy władzy publicznej, w
granicach przysługujących tym organom uprawnień.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
5.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania zawartej z Tobą umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach serwisu oraz przez okres do 3 lat od dnia jej ustania.
W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są dla celów przesyłania Ci drogą elektroniczną informacji
handlowych dotyczących działalności Serwisu oraz projektów, o których informacje udostępniane są w
Serwisie, Twoje dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych.
6.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. W celu lepszego dostosowania
treści marketingowych do Twoich potrzeb i zainteresowań Administrator może jednak profilować Twoje dane
osobowe.
7.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci różne
uprawnienia, w tym:
(a)

prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;

(b)

prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są one nieaktualne lub
nieprawidłowe;

(c)

prawo do żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych;

(d)

prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

(e)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych w
celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

(f)

prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na w oparciu o
Twoją zgodę lub w celu zawarcia lub realizacji umowy, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się
w sposób zautomatyzowany;

(g)

prawo do cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na
podstawie Twojej zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dokładamy najwyższej staranności, by przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. W przypadku jednak, jeśli uznasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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