Polityka prywatności serwisu SenseVR.pl
---Klauzula informacyjna SenseVR sp. z o.o.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną SenseVR.pl (dalej: “Strona”).
Informujemy, że w związku z korzystaniem ze Strony oraz wyrażeniem przez Ciebie
zgody w ramach formularza kontaktowego, Twoje dane mogą być przez nas
przetwarzane. Zawsze następuje to zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem należytej
ochrony Twojej prywatności. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat
przetwarzania Twoich danych i przysługujących Ci praw.
1. [administrator danych osobowych i dane kontaktowe]
Administratorem Twoich danych jest SenseVR sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul.
Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź (dalej: “SenseVR”). Możesz
skontaktować się z nami pisząc pod ten adres lub wysyłając maila na:
info@sensevr.pl.
2. [zakres przetwarzania danych]
SenseVR może przetwarzać Twoje dane:
a. podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym w ramach Strony - o ile
wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych w ramach formularza;
b. techniczne - zbierane ze strony za pomocą narzędzi analitycznych i plików
Cookies, takie jak: oznaczenie czasu, adres IP, identyfikator urządzenia z
którego korzystasz - lub związane z korzystaniem przez Ciebie ze strony;
c. ewentualnie dodatkowe, podane przez Ciebie w ramach kontaktu z nami.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale może uniemożliwić realizację
odpowiedniego celu - np. kontaktu z Tobą w ramach newslettera.
3. [cele przetwarzania danych]
SenseVR może przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
a. Obsługi Strony, w tym dla celów statystycznych, związanych z
zapewnieniem funkcjonalności Strony, dot. prac rozwojowych nad Stroną
czy zapewnienia naprawy ewentualnych błędów;
b. Marketingowych, w tym wysyłania do Ciebie informacji o SenseVR i
oferowanych przez nią usługach - o ile wyraziłeś zgodę podczas
wypełniania formularza kontaktowego;

c. Ochrony interesów SenseVR, np. na wypadek dochodzenia roszczeń
związanych ze Stroną i działalnością spółki.
4. [podstawa prawna przetwarzania danych]
Podstawą prawną dla przetwarzania przez SenseVR Twoich danych osobowych
określonych powyżej jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. obsługa
i zarządzanie Stroną, działalność marketingowa, a także zabezpieczenie
interesów spółki.
5. [kategorie odbiorców]
SenseVR będzie dbać o Twoje dane i nie przekaże im podmiotom trzecim bez
Twojej wiedzy. SenseVR może jednak udostępniać Twoje dane osobowe
następującym kategoriom odbiorców:
a. podmiotom świadczącym usługi na rzecz SenseVR (np.: usługi księgowe,
informatyczne, marketingowe) - takie podmioty, przetwarzają dane jako
podwykonawcy, wyłącznie zgodnie z poleceniami SenseVR, w zakresie
opisanym powyżej;
b. pracownikom i współpracownikom SenseVR, dla obsługi celów jw.;
c. właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami
prawa.
6. [czas przetwarzania]
SenseVR będzie przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji
celów jak powyżej.
7. [Twoje prawa]
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo:
a. otrzymać informację o celach i kategoriach przetwarzania;
b. żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji,
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
d. jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z
naruszeniem przepisów prawa, masz prawo złożyć skargę do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

