INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTA PORTALU www.reissprofile.pl
Niniejszym administrator danych osobowych:
Instytut Durkalskiego RMP Polska Sp. z o.o. (dalej: Instytut)
ADRES:
ul. Ordynacka 14 lok 10, 00-358 Warszawa
www.reissprofile.pl
e-mail: rmp@reissprofile.pl
NIP:
PL1070028547
REGON:
147043308
KRS:
000493004
KAPITAŁ:
150.000,00 zł
ORGAN
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REJESTROWY:
Informuje Panią / Pana, że przetwarza Pani / Pana dane osobowe do celów:
1 Przekazywania Pani / Panu informacji handlowych, o ile wyrazi Pani / Pan na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 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);
lub
2 Świadczenia dla Pani / Pana usług poprzez portal www.reissprofile.pl, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 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);
lub
3 Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, to jest na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), co obejmuje: marketing, promocję i rozwój produktów Instytutu, ustalenie, dochodzenie i obronę
roszczeń, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie
bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa.
Pani / Pana dane osobowe obejmują dane, jakie wskazane są podczas rejestrowania się w celu otrzymywania newslettera lub korzystania z innych
funkcjonalności portalu www.reissprofile.pl lub przy zawarciu umowy o korzystanie z portalu www.reissprofile.pl.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym następujące usługi na rzecz Instytutu: usługi marketingu, promocji i
rozwoju oferty Instytutu; usługi techniczno - informatyczne, analityczne, statystyczne, prowadzenie archiwum zewnętrznego, prowadzenie
księgowości, audytów, a także będą udostępniane doradcom prawnym lub podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w jakim obowiązuje wyrażona przez Panią / Pana zgoda na otrzymywanie informacji
handlowych, a w przypadku pozostałych funkcjonalności przez okres korzystania z portalu www.reissprofile.pl lub okres trwania umowy o
korzystanie z portalu www.reissprofile.pl. lub przez okres uzasadniony dla realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 tabeli powyżej a
także przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich
dłuższego przechowywania.
Może Pani / Pan w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani / Pan:
1) prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją,
chyba że Instytut wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani / Pana
interesów, praw i wolności lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
3) prawo do przenoszenia danych osobowych,
4) prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie Pani / Pana danych zawartych w formularzu rejestracyjnym/umowie ich podanie jest warunkiem korzystania z portalu
www.reissprofile.pl / zawarcia umowy o korzystanie z portalu www.reissprofile.pl – fakt ich niepodania skutkować będzie brakiem możliwości
korzystania z ww. portalu / zawarcia ww. umowy.
Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu w innych celach niż wskazane powyżej ani nie będą przekazywane
do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

