Polityka Przetwarzania Danych

1. Administratorem danych osobowych jest Conotoxia Ltd., spółka założona i zarejestrowana
na Cyprze z siedzibą pod adresem Chrysorroiatissis 11, Limassol, Cypr, prowadząca
działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego –
Conotoxia Ltd. Oddział w Polsce z siedzibą pod adresem Aleje Jerozolimskie 123A / 26
Piętro. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email
compliance@cy.conotoxia.com.
2. W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO oraz dla lepszej ochrony Twoich praw
związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ustanowiliśmy Inspektora
Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez adres
email compliance@cy.conotoxia.com.
3. Aby odebrać materiały marketingowe należy wyrazić zgodę na kontakt i przekazywanie
treści marketingowych e-mailem, w sprawie tej oraz podobnych kampanii w przyszłości,
ich aktualizacji, programów edukacyjnych oraz usług inwestycyjnych. Dodatkowo
opcjonalnie można wyrazić zgodę na kontakt i przekazywanie treści marketingowych
telefonicznie. Dane osobowe Uczestnika kampanii będą przetwarzane przez
Administratora w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna przetwarzania:
zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne aby odebrać materiały
marketingowe. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty
wspierające działalność Administratora (Podmioty przetwarzające), w szczególności w
zakresie dostarczania rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych przez
Administratora.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza EOG) – np. USA,
w związku z tym, że korzystamy z usług teleinformatycznych międzynarodowych
dostawców. Jeżeli udostępniamy Twoje dane podmiotom, które znajdują się poza EOG
upewniamy się, że podmioty te zapewniają odpowiedni poziom ochrony, a przekazywanie
danych jest wsparte odpowiednimi zabezpieczeniami, m.in. decyzjami Komisji Europejskiej
w sprawie adekwatności ochrony danych lub standardowymi klauzulami umownymi
Komisji Europejskiej. Wszelkie pytania dotyczące transferu poza EOG, w tym informacje o
zastosowanych
zabezpieczeniach,
można
kierować
na
email:
compliance@cy.conotoxia.com
6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celu określonego w pkt 3, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.
7. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich:
sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia, a także w dowolnym momencie wycofania zgody bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora
na adres mailowy compliance@cy.conotoxia.com. Przysługuje także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

