
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części:
RODO - informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SENSE consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres:
Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000309859, zwana dalej Administratorem.

2. Administrator  nie  ustanowił  Inspektora  Ochrony  Danych.  W  sprawach  dotyczących  ochrony  danych
osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

2.1. zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z Działu Obsługi Klienta i / lub
2.2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej  funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji,  z

którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail:
rodo@senseconsulting.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
3.1. niezbędnym do udostępnienia wybranej innowacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
3.2. zebrania informacji  dotyczących upowszechniania rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3.3. ewentualnego  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami,  jako  realizacja  naszego  prawnie

uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3.4. statystycznych i marketingowych, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie

art.  ust.  1  lit.  f  RODO  i  wyłącznie  w  zakresie  danych  zbieranych  przez  pliki  „cookies”  i  wtyczki
społecznościowe zainstalowane na stronie internetowej.

4. Okres przechowywania danych:
4.1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu udostępnienia wybranej  innowacji  oraz zebrania

informacji  dotyczących  upowszechniania  rezultatów Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja  Rozwój,
informujemy, że będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów;

4.2. dane  przetwarzane  na  potrzeby  ewentualnego  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami  będą
przetwarzane  przez  okres,  w  którym  mogą  ujawnić  się  roszczenia  wynikające  z  przepisów  kodeksu
cywilnego i / lub prawa podatkowego.

5. Udostępnianie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane, w tym udostępniane następującym odbiorcom: partnerom,
z  którymi  współpracujemy  łącząc  produkty  lub  usługi,  a  także  naszym  podwykonawcom  (podmioty
przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy informatyczne.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
6.1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
6.2. Dane użytkowników związane z korzystaniem z serwisu internetowego mogą zostać przekazane do państw

trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych (Google, Facebook i in.). Każde przekazanie będzie dokonywane
w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję /  standardowe klauzule ochrony danych
przyjęte przez Komisję Europejską). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy
Prywatności  UE-USA,  a  zgodnie  z  decyzją  Komisji  Europejskiej  z  dnia  12  lipca  2016  r.  IP/16/216
przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły
do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
Jeśli  chce  Pani/Pan  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  lub  dowiedzieć  się  o  stosowanych
zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia Danych Osobowych, prosimy o kontakt
pod adresem rodo@senseconsulting.pl. 
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7. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
7.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
7.2. prawo do przenoszenia danych;
7.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7.4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
7.5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
7.6. cofnięcia  udzielonej  zgody,  co  nie  będzie  jednak miało  wpływu  na zgodność  z  prawem przetwarzania

dokonanego przed cofnięciem zgody;
7.7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o dobrowolności podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci  adresu e-mail  ma charakter dobrowolny,  ale jest
konieczne do udostępnienia innowacji. Podanie pozostałych danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

9. Profilowanie
W związku z korzystaniem ze strony internetowej, Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu przez
podmioty trzecie  -  Facebook Inc.,  Facebook Ireland,  Google  Inc.,  a  także  podmioty  z  nimi  powiązane.
Profilowanie  to  polega  na  zautomatyzowanym przetwarzaniu  Pani/Pana  danych  osobowych  dla  oceny
niektórych  czynników  osobowych,  w  szczególności  do  analizy  lub  prognozy  aspektów  dotyczących
osobistych preferencji, zachowania, zainteresowań, lokalizacji, sposobu korzystania z witryny internetowej
i Internetu.


