KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINK Mobility Poland Sp. z o. o. z siedzibą w
Gliwicach (44-100) przy ul. Toszeckiej 101.
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w LINK Mobility Poland Sp. z o. o. jest
Inspektor Ochrony Danych – Jan Wieczorkiewicz - dostępny pod adresem e-mail:
dpo@linkmobility.com
3. Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w plikach Cookies w oparciu o zgodę
Użytkownika na wykorzystanie z plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zapewnienia Użytkownikowi sprawnej
obsługi witryny internetowej https://www.smsapi.pl/ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane
osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (USA) – Google Analytics na podstawie
świadomej zgody.
4. Administrator przetwarza Dane Osobowe zawarte w wiadomościach kierowanych do
Administratora poprzez formularz kontaktowy, zawarty na stronie https://www.smsapi.pl/ w celu
realizacji czynności poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci
zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu wyłącznie przez
upoważniony do tego personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wymagające
przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom systemów informatycznych,
podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne oraz właściciel Administratora spółka Link
Mobility Group AS z siedzibą w Norwegii i jej podmioty zależne.
6. Dane Osobowe wskazane w punkcie 3 powyżej będą przetwarzane przez czas trwania prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę na ich
przetwarzanie bądź zgłosi wobec ich przetwarzania sprzeciw, a wskazane w punkcie 4 powyżej
będą przetwarzana przez okres wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, czas
wykonania umowy oraz okres przedawnienia możliwych roszczeń osoby, której dane dotyczą
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wobec Administratora i Administratora wobec tej osoby, a ponadto przez okres wymagany przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Niepodanie Danych Osobowych wskazanych w
punkcie 3 powyżej będące skutkiem braku zgody na korzystanie z plików Cookies uniemożliwi
optymalizację dla Użytkownika korzystania z witryny internetowej https://www.smsapi.pl/,
jednak nie uniemożliwi korzystania z tej witryny internetowej. Niepodanie Danych Osobowych
wskazanych w punkcie 4 może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do
Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.smsapi.pl/.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
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