Przetwarzanie danych osobowych przez Symetria UX Sp. z o.o.
1. Poniższe zasady opisują sposób przetwarzania przez Symetrię UX Sp. z o.o. (Symetria UX).
danych osobowych osób zainteresowanych usługami Symetrii UX (Zainteresowani).
2. W celu umożliwienia kontaktu Symetrii UX z Zainteresowanymi, konieczne może być
udostępnienie przez osobę zainteresowaną danych osobowych obejmujących: (i) imię i
nazwisko; (ii) nr telefonu; (iii) adres e-mail; (iv) firma.
3. Udostępnienie danych osobowych wskazanych poprzednim punkcie jest dobrowolne,
jednakże brak przekazania danych osobowych przez Zainteresowanego spowoduje, że nie
będzie możliwy kontakt.
4. Dane osobowe przekazane przez Zainteresowanego będą wykorzystywane w celu nawiązania
kontaktu i przedstawienia szczegółów usług.
5. Administratorem danych osobowych jest Symetria UX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-749)
przy ul. Wyspiańskiego 10/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000521812, NIP: 779-242-40-20, REGON 302809682.
6. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Zainteresowanego stanowi zgoda na
przetwarzanie danych, a także konieczność wypełnienia obowiązków Symetrii UX
wynikających z przepisów prawa, jak również przetwarzanie danych osobowych związane z
uzasadnionymi prawnie interesami Symetrii UX.
7. Zainteresowanemu w dowolnym momencie przysługuje prawo dostępu do treści jego danych
osobowych, ich aktualizacji, sprostowania i zmiany oraz do trwałego zawieszenia ich
przetwarzania i ich usunięcia, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe są
niekompletne, nieaktualne, błędne lub zostały udostępnione z naruszeniem prawa lub nie są
dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Powyższe prawo może być
zrealizowane w szczególności w drodze oświadczenia woli złożonego za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: biuro@symetria.pl.
8. Zainteresowanemu przysługuje także prawo cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez
Wykonawcę zgody przed jej cofnięciem.
9. Symetria UX informuje, że dane osobowe Zainteresowanego będą przechowywane przez okres
przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych, tj.
przedstawienia oferty dostępnych usług, przy czym po tym okresie dane mogą być
przechowywane tylko na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.
10. Symetria UX informuje Zainteresowanego, że ma on prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Symetria UX oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

