KLAUZULA INFORMACYJNA SPÓŁKI VIVE BIZNES
– PROJEKTU BIZNES1000

VIVE Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442311, NIP 959-195-03-23,
kapitał zakładowy: 1 200 000 pln, jest Administratorem Danych projektu BIZNES1000.
W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i mając świadomość
znaczenia informacji dla realizacji misji i celów VIVE Biznes, informujemy Pana / Panią, iż:
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•
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•
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podanie przez Pana/Panią danych na potrzeby realizacji projektu BIZNES1000 jest dobrowolne,
podanie danych osobowych wynika z regulaminu projektu i jest warunkiem koniecznym do
podjęcia współpracy oraz zawarcia umowy z partnerem projektu,
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie sprzedażowym,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy pomiędzy
uczestnikiem i partnerem projektu na podstawie art. 6 ust 1 b, który mówi : „ przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”
dane przekazane na podstawie formularza rejestracji uczestnika mogą być udostępniane przez
VIVE Biznes, podmiotom upoważnionym do uzyskania takiej informacji,
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Partnerzy projektu BIZNES1000,
dane osobowe będą archiwizowane i przechowywane przez okres współpracy, od momentu
rejestracji do momentu zgłoszenia prośby o ich usunięcie,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
Inspektorem Ochrony Danych (w skrócie IDO) w VIVE Biznes jest Pani Monika Tośta adres e-mail
biuro@vivebiznes.com.pl;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

