KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako: RODO)1
przekazujemy informację na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą App Trend spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-853), ul. Poznańska 62/4,
KRS 0000344621 („App Trend” lub „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych może
się Pan/i kontaktować z Administratorem:
a) osobiście, w biurze App Trend – we wcześniej ustalonym terminie;
b) przesyłając email na adres: rodo-info@apptrend.pl;
c) pisemnie, pocztą na adres: App Trend sp. z o.o., ul. Poznańska 62/41, 61-853 Poznań.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) realizacji zawartej między Państwem a App Trend umowy licencyjnej;
b) prowadzenia rozliczeń z tytułu ww. umowy;
c) wypełniania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych
z zawartą umową, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego
i ustawy o rachunkowości;
d) marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą;

1

Rozporządzenie 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)(Dz. U. UE z 2016 t. seria L nr 119/1, str. 1).
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b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych
i w zakresie sprawozdawczości finansowej;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez App Trend, w szczególności
związane z celem umożliwienia wymiany informacji niezbędnych do wykonania oraz
rozliczenia umowy, a także z ustaleniem, dochodzeniem, obroną roszczeń, a ponadto
w celu marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE
W celu prawidłowej realizacji umowy przetwarzany następujące dane osobowe: adres email,
który może zawierać imię i nazwisko oraz nazwę firmy (nie jest to wymagane), numer IP oraz
identyfikator procesora.
Ponadto w przypadku osób korzystających z licencji odpłatnych przetwarzamy dane
niezbędne do wystawienia faktury VAT z tytułu umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pana/i dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z których usług korzysta
Administrator, w tym w szczególności dostawcom systemów oraz usług IT oraz podmiotom
świadczącym usługi audytorskie.
Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Pana/i danych osobowych właściwym
organom lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie udzielenia takich informacji będzie miało
swoją podstawę prawną.
Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie
- wybrane dane - do czasu upływu określonych w przepisach Kodeksu cywilnego terminów
przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lata).
Ponadto, w odniesieniu do osób korzystających z odpłatnej wersji Programu, część danych
objęta dowodami księgowymi będzie przechowywana przez okres wskazany w przepisach
prawa podatkowego (co do zasady 5 lat od końcu roku, w którym upływał termin zapłaty
podatku).
Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą
przechowywane w celach marketingu bezpośredniego do momentu otrzymania sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania.
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PANA/I UPRAWNIENIA
Przysługują Panu/i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1.
2.
3.
4.
5.

prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
prawo żądania usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pana/i
szczególną sytuację lub wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego;
6. prawo do przenoszenia danych.
Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes UODO”). Poniżej podajemy dane kontaktowe,
umożliwiające kontakt z Prezesem UODO:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
mail: kancelaria@uodo.gov.pl

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu
zawarcia i realizacji umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Administrator nie podejmuje
zautomatyzowanych decyzji.
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