Ochrona danych osobowych w Unilink Cash Sp. z o.o.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Unilink Cash Sp. z o.o. (Unilink Cash) z siedzibą w Warszawie
(00-789) przy ul. Słonecznej 29, Polska, NIP: 534-231-30-58, REGON: 140379293, zarejestrowana w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000246840, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.223.600 zł.
2. Dane osobowe są przez Unilink Cash traktowane ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności:
a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych RODO),
b. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c. Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
3. Przetwarzane przez Unilink Cash Państwa dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy
i mogą być przetwarzane:
a. w zakresie i w celu niezbędnym do skorzystania z oferty Unilink Cash i ewentualnego zawarcia umowy
na dostarczenie produktów i usług,
b. w zakresie i w celu zgodnym z wyrażoną zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta
w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem,
c. w zakresie i w celu wynikającym z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji usług, do czasu ich ustawowego
wygaśnięcia.
4. Unilink Cash będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to koniecznie dla skorzystania z oferty
Unilink Cash i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług oraz gdy jest to zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy
powierzenia.
6. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych
osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
7. Przetwarzane dane mogą być udostępnianie innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym
lub współpracującym z Unilink Cash, do celów związanych z realizacją procesów biznesowych (w szczególności np.
w celu wykonywania i zawierania umów oraz obsługi roszczeń).
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia
przetwarzania danych przez Administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez
Administratora.
9. Kontakt z powołanym przez Unilink Cash Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod
adresem e-mail: iod@unilinkcash.pl
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