
KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Sprint  S.A.  z  siedzibą  w

Olsztynie  (10-062),  ul. Jagiellończyka  26,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,

VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:

0000372363.

1 .W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można skontaktować się 

z:

 Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@sprint.pl

 pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane na stronie 

internetowej: www.sprint.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 przedstawienia oferty i nawiązania relacji biznesowej.

 niezbędnym do  realizacji  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionego

interesu Spółki, tj.: w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania

wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed

roszczeniami,  prowadzenia  działalności  operacyjnej  Spółki,  w  tym

statystyki i raportowania, badania satysfakcji klientów, określania jakości

naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z  usług,

 W  przypadku  wyrażenia  zgody,  dla  celów  prowadzenia  działań

marketingowych  własnych  produktów  i  usług  z  wykorzystaniem

środków  komunikacji  elektronicznej,  w  tym  również  informowania  o

innych webinariach organizowanych przez Sprint S.A., na podstawie art.

6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na

takie  działania,  do  czasu  wycofania  zgody  na  takie  działania  lub

wniesienia  sprzeciwu  w  zależności  które  ze  zdarzeń  zastąpi  jako

pierwsze

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Spółce,

http://www.sprint.pl/


 przez  czas  wykonywania  webinariów  lub  do  odwołania  zgody  na

dostarczanie treści marketingowych,

 ustalenia,  obrony  i  dochodzenia  roszczeń  -  przez  okres  przedawnienia

roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym

przepisy nakazują nam przechowywać dane,

4.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  realizacji  powyższych

celów, w szczególności prawidłowego wykonywania usługi przez Spółkę.

5. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do potrzeb

informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług

przez Sprint  S.A.,  w tym informacji  o innych webinariach prowadzonych przez

Sprint S.A., na podany adres e-mail lub numer telefonu.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorom:

 podmiotom  przetwarzającym  dane  w imieniu  administratora  danych,  w

tym podmiotom współpracującym z Administratorem,

 podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

7.  Administrator  nie  ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego  lub  organizacji  międzynarodowej,  jednakże  sytuacja  taka  może  się

zdarzyć w celu wykonania usługi. Jeżeli Administrator będzie musiał przekazywać

Państwa  dane  osobowe  do  podmiotów  spoza  Europejskiego  Obszaru

Gospodarczego  (tzw.:  „EOG”),  wówczas  dopilnuje,  aby  istniały  specjalne

zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że będzie stosowany

odpowiedni poziom ochrony danych.

8. Podane  przez  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do

podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

9.  Przysługujące  Państwu  uprawnienia  związane  z  przetwarzaniem  danych

osobowych :

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

 prawo  do  usunięcia  danych  osobowych,  w  sytuacji,  gdy  przetwarzanie

danych nie



następuje  w celu  wywiązania  się z  obowiązku  wynikającego z  przepisu

prawa;

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne

mogą

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z

Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte

w punkcie 1).


