Polityka Prywatności Indigo Tech sp. z o.o.
Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje tzw. Rozporządzenie Ogólne
o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie „RODO” (Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Poniżej prezentujemy przyjętą i obowiązującą Politykę Prywatności:
I.
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Indigo Tech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-354), ul. Dynasy 18 lok. 2, KRS 0000660702, działająca pod marką „Indigo Tech”.
II.
Dane kontaktowe
W sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: privacy@indigotech.pl lub pisemnie na adres wskazany w sekcji I.
III.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w postaci m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu czy innych
danych teleadresowych, wykorzystywane mogą być w celu marketingu i oferowania produktów i usług
Indigo Tech, a także realizacji usług i innych działań́ z tym związanych. Dane te zostały pozyskane od
Państwa bezpośrednio (podczas spotkania, rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej, etc.), za
pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.indigotech.pl, zostały pobrane z sieci Internet
lub pochodzą̨ z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS i nie
będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
IV.
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
poprzez kontakt na adres mailowy wskazany w sekcji II.
V.
Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb wskazanych w sekcji III możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą
Państwo sprzeciw, wskazany w sekcji IV.
VI.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
VII.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne.
VIII.
Cookies i Google Analytics
Na naszej stronie internetowej www.indigotech.pl wykorzystujemy tzw. cookies, czyli krótkie
informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy innym urządzeniu
użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do
innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. informacje pobierane przez narzędzie Google
Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin naszej strony internetowej). Państwa
przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na Państwa urządzeniu,
dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą
sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić́
ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies
lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można
zmienić w dowolnej chwili.
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