KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych (Danych)

1.1

Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich Danych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Meetface S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 20 A,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 617 829, nr NIP: 813 372
15 76, nr REGON: 364 448 744 (dalej będziemy używać skrótu „Meetface”) w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu internetowego dostępnym pod adresem internetowym
www.meetfaces.eu oraz aplikacji mobilnej (dalej będziemy używać skrótu „Aplikacja”):







w celu rejestracji i prowadzenia Twojego Profilu w Aplikacji
 TAK

 NIE

w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Aplikacji
 TAK

 NIE

w celu dokonywania przez Meetface rozliczeń księgowych
 TAK

 NIE

w celu analizy przez Meetface sposobów korzystania z Aplikacji przez Ciebie
 TAK

 NIE

w celu zapewnienia Ci przez Meetface dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych
 TAK

 NIE

w celu oceny przez Meetface efektywności Aplikacji,
 TAK

 NIE



w celu zapewnienia przez Meetface działania Aplikacji pod względem technicznym i ochrony Twoich Danych przed kradzieżą, utratą czy nieupoważnionym dostępem,
 TAK
 NIE



w celu realizacji przez Meetface na Twoją rzecz odpłatnych usług dodatkowych
 TAK

 NIE


w celu tworzenia przez Meetface Twojego profilu osobowościowego (tzw. profilowanie)
 TAK

 NIE
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2.

w celu geolokalizacji
 TAK

 NIE

w celu udostępnienia Twojej lokalizacji
 TAK

 NIE

w celu badania satysfakcji, określenia jakości Aplikacji oraz poziomu zadowolenia z Aplikacji;
 TAK

 NIE



w celu oferowania przez Meetface produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich;
 TAK
 NIE



w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Meetface (partnerów Meetface), np. w formie kuponów rabatowych, w tym
dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania;
 TAK
 NIE

Rodzaj przetwarzanych Danych
2.1
Danymi przetwarzanymi przez Meetface, w wyniku wypełnienia przez Ciebie formularza rejestracyjnego w Aplikacji mogą być:

imię i nazwisko,

adres zamieszkania

adres e-mail,

adres strony internetowej (www),

miasto wykonywania zawodu,

nazwę firmy,

numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

numer telefonu.

zawód

wykształcenie

wiek
Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny, z tym zastrzeżeniem, że podanie przez Ciebie Danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub
adresu e-mail jest niezbędne do stworzenia Twojego Profilu i korzystania z Aplikacji.
2.2
W wyniku korzystania przez Ciebie z Aplikacji przetwarzane przez Meetface będą następujące Dane:

Dane określone w pkt 2.1 powyżej,

Dane dodane do Profilu takie jak: zdjęcia, hasło, listy kontaktowe, polubienia i udostępnienia dokonywane poprzez Aplikację,

informacje o częstotliwości wizyt, trasach, miejscach przebywania, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody, dane techniczne.
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2.3

Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia mobilnego na którym korzystasz
z Aplikacji oraz czasu korzystania z Aplikacji, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do
zbierania ogólnych informacji statystycznych.

3

Informacja o prawie cofnięcia zgody
Przetwarzanie Twoich Danych wskazanych w pkt 2.1 i 2.2 jest Twoja zgoda. Pamiętaj jednak, iż w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych
zamieszczonych w Aplikacji. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

4.

Obowiązek informacyjny
4.1.

Administrator Danych
Administratorem Twoich Danych w Aplikacji jest Meetface: Meetface S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, Al. Tadeusza Rejtana 20 A, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 617 829, nr NIP: 813 372 15 76, nr
REGON: 364 448 744

4.2.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich Danych przez formularz kontaktowy dostępny na stronie
www.meetfaces.eu, pod adresem e-mail inspektor@meetface.pl .

4.3.

Cele i podstawy przetwarzania
4.3.1 Meetface przetwarza Twoje Dane na podstawie o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

w celu rejestracji i prowadzenia Twojego Profilu w Aplikacji,

w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Aplikacji niezbędnego do prawidłowej realizacji przez Meetface umowy z Użytkownikiem na korzystanie z
Aplikacji,,

w celu dokonywania przez Meetface rozliczeń księgowych ,

w celu analizy przez Meetface sposobów korzystania z Aplikacji przez Ciebie,

w celu zapewnienia Ci przez Meetface dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,

w celu oceny przez Meetface efektywności Aplikacji,

w celu zapewnienia przez Meetface działania Aplikacji pod względem technicznym i ochrony Twoich Danych przed kradzieżą, utratą czy nieupoważnionym
dostępem,

w celu realizacji przez Meetface na Twoją rzecz odpłatnych usług dodatkowych ,

w celu tworzenia przez Meetface Twojego profilu osobowościowego (tzw. profilowanie) ,

wystawienia przez Meetface faktury VAT na rzecz Użytkownika w przypadku realizacji przez Meetface na rzecz Użytkownika odpłatnych usług dodatkowych,

w celu geolokalizacji,
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w celu udostępnienia Twojej lokalizacji,

w celu otrzymywania przez Ciebie informacji handlowych
4.3.2 Meetface przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów Meetface, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy
o Użytkownikach Aplikacji);

w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

w celu badania satysfakcji, określenia jakości Aplikacji oraz poziomu zadowolenia z Aplikacji;

w celu oferowania przez Meetface produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich;

w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Meetface (partnerów Meetface), np. w formie kuponów
rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania;
W powyższych przypadkach w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach określonych w pkt 3.2 powyżej, ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
4.4.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje Dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności
lub Twoje Dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.

Okres przechowywania Danych
Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 10 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Twojego Profilu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem
Twoich Danych czyli przez 10 lat.
W przypadku rezygnacji z korzystania z Aplikacji Twoje Dane nie będą przechowywane przez Meetface, Profil zostanie przez niego usunięty bez przetwarzania, z tym że Meetface
zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez Meetface okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem
daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

6.

Odbiorcy Danych
6.1. Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi Meetface.
6.2. Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
6.3. Twoje Dane mogą być przekazywane przez Meetface do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez Meetface i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO
i wyrażeniem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych.

7.

Twoje prawa
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7.1

7.2

8.

Masz prawo zwrócić się do Meetface celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. Meetface w jasny sposób informuje o Danych,
które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela
informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;

prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;

prawo do przenoszenia Danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
8.1
W trakcie korzystania przez Ciebie z Aplikacji podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o Dane podane w formularzu
rejestracyjnym Aplikacji podczas tworzenia Profilu. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny
ryzyka itp.
8.2
Profilowanie oznacza wykorzystanie Twoich Danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów
pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
8.3
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów wskazanych w pkt 9.2 odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
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