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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz jest Simpro spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-719) przy ul przy ul. Gromadzkiej 101, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000679728, posiadająca
numer NIP 6793150251 oraz REGON: 367344790
Kontakt z administratorem:

office@simprosoft.com

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie w czasie kontaktu z nami. Jeżeli
masz jakieś pytania lub chcesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego
Twoje dane osobowe (imię oraz adres e-mailowy) będą przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do prowadzenia korespondencji i kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie do
kontaktów z Tobą.
Co więcej, kiedy używasz naszej strony, przetwarzamy Twój adres IP oraz unikalny numer, który jest
generowany na podstawie konfiguracji Twojego komputera i oprogramowania, z którego korzystasz.
Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne, aby korzystać z naszej strony.
Przetwarzanie tych danych jest w pełni zautomatyzowane i obowiązkowe. Korzystamy z nich jednak
wyłącznie dla celów statystycznych i by móc zidentyfikować Cię w przypadku żądania od uprawnionych
podmiotów.
Kiedy się z nami kontaktujesz, możesz oczywiście podać także inne dane osobowe. To od Ciebie zależy
co nam przekażesz.
CELE PRZETWARZANIA
Głównym celem przetwarzania danych wskazanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym jest
prowadzenie korespondencji.
Natomiast głównym celem, dla którego przetwarzamy Twój adres IP oraz unikalny numer
identyfikacyjny wygenerowany przez Twój komputer jest wykonywanie naszej podstawowej usługi –
dostępu do strony internetowej. Dzięki temu, że mamy Twoje dane, możesz z niej korzystać.

Aby ciągle ulepszać naszą stronę, przetwarzamy dane, które nam przekażesz dla celów statystycznych
i badawczych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy doskonale znać naszych użytkowników.
Jeśli masz jakieś pytania, śmiało się z nami skontaktuj.
PODSTAWA PRZETWARZANIA
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes. Musimy wiedzieć co dzieje
się na naszej stronie oraz stale ją ulepszać, a także umożliwić Ci kontakt za pośrednictwem stosownego
formularza na naszej stronie.
KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?
Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług, korzystamy z pomocy zewnętrznych dostawców.
Wybieramy ich z najwyższą starannością. Możemy przekazywać Twoje dane do firm zajmujących się
hostingiem, firm zajmujących się obsługą IT, aplikacji statystycznych i badawczych, aplikacji wsparcia
oraz innym dostawcom. Twoje dane osobowe mogą być też ujawnione uprawnionym podmiotom
publicznym.
Możemy przekazywać Twoje dane do podmiotów przetwarzających, które posiadają siedzibę poza
Unią Europejską. Standardy ochrony danych w tych krajach są jednak wysokie.
TWOJE PRAWA
Pamiętaj, że:
▪

masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych;

▪

masz prawo do poprawienia danych osobowych oraz ich usunięcia;

▪

masz prawo do wniesienia sprzeciwu oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;

▪

masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Dane przechowujemy tylko w okresie ich przetwarzania. Jeśli usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze
przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Zawsze możesz się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc!

