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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH VS DATA 
Od 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO). 
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji niniejszej usługi. Prosimy, abyś zapoznał 
się z poniższymi informacjami zanim wyrazisz swoją zgodę. 
 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych/ Komu możemy powierzyć ich przetwarzanie? 

 VS DATA Witold Sobolewski (dalej: „VS DATA”) z siedzibą w 81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 55/16, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gdynia. 

 Zaufani Partnerzy Biznesowi - lista dostępna na życzenie w siedzibie VS DATA 
 
Niniejszy dokument stanowi własność VS DATA i jest chroniony prawem autorskim. Wersja dokumentu 1.3 
 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

 Świadczenie usług, w tym również drogą elektroniczną 

 Marketing, w tym przesyłanie informacji o nowych ofertach i usługach, profilowanie oraz cele analityczne 
 

Jaką mamy podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych? 

 Świadczenie usług, w tym również drogą elektroniczną- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędność danych do 
świadczenia usług 

 Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 Pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych 
 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

 Podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora danych, w tym podmioty Zaufani Partnerzy Biznesowi VS DATA 
oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego Prawa. 

 

Jakie prawa przysługują Ci w zakresie ochrony danych osobowych? 

Prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 
przenoszenia danych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
Ważne! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane oznaczone gwiazdką na niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym są niezbędne do realizacji usługi - ich brak uniemożliwi podjęcie odpowiednich działań w celu wykonania 
zleconych prac. 
 

* Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi, w tym również realizacji usługi 
drogą elektroniczną, opisanej w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na zasadach opisanych powyżej. 

 
* Akceptuję warunki świadczenia usług 

 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie 
oraz cele analityczne, na warunkach opisanych powyżej. 
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