KLAUZULA INFORMACYJNA
Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Lynks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000962192) (dalej „Lynks”)
Informacja jest przekazywana na postawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej w skrócie: „RODO”).
ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest Lynks Sp. z o.o. z
DANYCH
siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, 02-672
OSOBOWYCH I
Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
DANE KONTAKTOWE
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy –
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000962192,
NIP 5213961364, REGON 521561531.
Dane kontaktowe Lynks:
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z
przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres email iod@lynks.pl lub pisemnie na adres: ul. Domaniewska 39A,
02-672 Warszawa.
CELE I PODSTAWA
PRAWNA
PRZETWARZANIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Lynks w
celach następujących:
a) w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane do Lynks za
pomocą formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO;
b) w celu rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i ochrony
przed roszczeniami przez Lynks na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO.

ŹRÓDŁO DANYCH
OSOBOWYCH

Lynks pozyskuje Pani/Pana dane osobowe bezpośredni od
Pana/Pani.

RODZAJ DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie danych
pozyskanych bezpośrednio od Pani/Pana podczas inicjacji
kontaktu z Lynks, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego,
w tym podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, na
który życzy sobie Pani/Pan otrzymać wiadomość zwrotną od
Lynks.

Ponadto, podczas korzystania przez Panią/Pana z Serwisu, będą
gromadzone w sposób automatyczny następujące dane:
•
•
•

dane o Pani/Panu oraz Pani/Pana urządzeniu,
dane dotyczące Pani/Pana aktywności w Serwisie,
dane zawarte w plikach cookie.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania przez nasz
Serwis plików cookies może Pani/Pan znaleźć w naszej polityce
plików cookies.
ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być mogą być przekazywane
stosownym władzom i organom w zakresie i w sytuacjach
określonych w przepisach prawa np. Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, prokuratura, policja.

PRZEKAZANIE
DANYCH DO
PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
AUTOMATYCZNE
PODEJMOWANIE
DECYZJI W TYM
PROFILOWANIE
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznie
podejmowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) dla celu odpowiedzi na wiadomości kierowane do Lynks
za pomocą formularza kontaktowego – do momentu
zakończenia korespondencji w sprawie, w której
nawiązała Pani/Pan kontakt;
b) w celu rozpatrywania reklamacji i ochrony przed
roszczeniami przez Lynks – do momentu przedawnienia
Pani/Pana potencjalnych roszczeń względem Lynks.

PRAWA
PRZYSŁUGUJĄCE W
ZWIĄZKU Z
PRZETWARZANIEM
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych
jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w

każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przesyłanie informacji
handlowej drogą elektroniczną, przysługuje prawo cofnięcia
wyrażonej zgody, na przykład poprzez wysłanie wiadomości email na adres: zgody@lynks.pl
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a przetwarzanie odbywa
się w sposób zautomatyzowany, Przysługuje Pani/Panu także
prawo do otrzymania od Lynks danych osobowych,
w ustrukturyzowanym,
powszechnie
używanym
formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, może Pani/Pan również
przesłać te dane innemu administratorowi danych. Może Pani/Pan
również żądać, by przetwarzane w ten sposób dane osobowe
zostały przesłane przez Lynks bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie do
przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na
prawa i wolności innych.
PRAWO WNIESIENIA Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
SKARGI DO ORGANU organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
NADZORCZEGO
osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
INFORMACJA O
DOBROWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny.

