Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”,
„GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa
o przetwarzaniu Waszych danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.
Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na ten temat.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Was z naszych usług, w tym strony
internetowej, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.,
w tym zapisywane w formie papierowej i elektronicznej, które są wykorzystywane w związku z prowadzoną przez
nas oraz naszych Zaufanych Partnerów działalnością.
Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorami Twoich danych będziemy my: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. którą reprezentuje
Prezes Zarządu Spółki oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo,
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, oraz nasi Zaufani partnerzy z którymi stale
współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu czynności związane z Państwa obsługą w zakresie
administrowania zasobami lokalowymi będącymi w naszym zarządzaniu.
W sprawach związanych z Twoimi danymi oraz ich przetwarzaniem możesz się również kontaktować bezpośrednio
telefon: 58 520 80 70
z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres e-mail: scg.brzeg@wp.pl
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby:
• zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne oszustwa czy nadużycia,
• pokazywać Ci wiadomości z zakresu naszej działalności dopasowane do Twoich potrzeb,
• dokonywać analiz które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie
odpowiadać Twoim potrzebom,
• w celu wywiązania się z zawartej z Tobą umowy.
Komu możemy przekazać dane?
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas,
naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom,
ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać
z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami,
podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym
dopasowywania ich do Twoich potrzeb, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest
niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj umowa i regulaminy lub
podobne dokumenty dostępne w naszych usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla analiz
statystycznych i działalności własnej administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie
Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej
dobrowolnej zgody.
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