Drogi Kliencie
Ochrona Twojej prywatności zawsze była dla nas sprawą priorytetową, dlatego też
w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO - Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych - pragniemy przypomnieć Ci, że Twoje dane
osobowe znajdują się w naszej bazie.
Poniżej znajdziesz przydatne informacje dotyczące Twoich danych osobowych,
które przetwarzamy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w
tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres
biuro@helpea.pl
Administratorem Twoich danych jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Biznesowej 15
w Radomiu. Nasz e-mail to biuro@helpea.pl, numer telefonu: 48 679 67 57
Inspektorem ochrony danych w naszej firmie jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz
się mailem iod@rodo-radom.pl
Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych z dochodzeniem roszczeń
odszkodowawczych. Podstawą naszego działania jest realizacja celu - wykonanie umowy, której
jesteś stroną lub do podjęcia działań, przed zawarciem tej umowy. Twoje dane pozyskaliśmy na
etapie podpisywania umowy.
Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w zakresie podanym w dokumentacji dodatkowej
niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, czyli dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
podstawą naszego działania będzie również Twoja zgoda. Pamiętaj, że zawsze możesz odwołać
wydaną nam zgodę.
Poprosimy Cię o zgodę na przesyłanie naszej oferty marketingowej. Wtedy podstawą naszego
działania będzie Twoja zgoda, którą zawsze możesz odwołać.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je naszym
partnerom (http://helpea.pl/wp-content/uploads/2018/05/partnerzy.pdf), którzy wspierają nas
w realizacji naszych zobowiązań i działają w celu wypełnienia obowiązku związanego z realizacją
umowy.
Informujemy, że przetwarzanie danych będzie miało miejsce do momentu zakończenia realizacji
umowy. Będziemy przetwarzać Twoje dane maksymalnie do czasu ustania okresu dochodzenia
roszczeń lub do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego
z organizacją funkcjonowania Spółki, ale nie będziemy z nich korzystać w innych celach. Dane,
które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać tylko do momentu jej
odwołania.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też złożyć sprzeciw wobec przekazania Twoich danych do
naszych
partnerów
(http://helpea.pl/wp-content/uploads/2018/05/partnerzy.pdf),
którzy
uczestniczą i wspierają nas w realizacji obowiązków i uprawnień, ale w takim przypadku realizacja
celu związanego z realizacja umowy nie będzie możliwa. Masz także prawo złożenia skargi do
organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

