Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych jest McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.
k., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.
2. Jeżeli chcesz otrzymać ofertę zgodnie z treścią Twojego pytania dotyczącą kompleksowej obsługi
firm:
⎯ w zakresie założenia firmy,
⎯ kupna gotowej spółki,
⎯ oferty biur wirtualnych, coworkingu,
⎯ biur serwisowanych, sal konferencyjnych,
⎯ usług księgowych lub innych użytecznych informacji dotyczących prowadzenia firmy
to Twoje dane będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadnione
interesy administratora) oraz lit. b (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy) rozporządzenia 2016/679 (RODO).
3. W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeżeli to zrobisz, usuniemy Twoje dane osobowe. W przypadku podania Twoich danych
kontaktowych i wysłania formularza Twoje dane będą przechowywane do momentu udzielenia
odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od końca roku, w którym otrzymaliśmy
od Ciebie zapytanie.
4. Jeżeli wyrazisz zgodę na cykliczne otrzymywanie podobnych informacji w przyszłości poprzez
zaznaczenie stosownego checkboxa, co jest dobrowolne, będziemy przesyłać lub przedstawiać Ci
oferty kompleksowej obsługi firm (w zakresie założenia firmy, kupna gotowej spółki, oferty biur
wirtualnych, coworkingu, biur serwisowanych, sal konferencyjnych, usług księgowych) oraz innych
użytecznych informacji dotyczących prowadzenia firmy na podany adres e-mail lub telefonicznie.
5. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym celu będzie stanowić art. 6 ust. 1 lit. a (dobrowolna
zgoda) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W każdej chwili możesz
zrezygnować z otrzymywania takich informacji wycofując wyrażoną zgodę za pomocą
odpowiedniego linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości. Skutkiem tego będzie usunięcie
Twoich danych z listy dystrybucyjnej. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano przed jej wycofaniem.
6. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody będzie odbywać się do momentu
jej wycofania.
7. Jeżeli chcesz podpisać z nami umowę, możemy prosić Cię w pierwszej kolejności o zapoznanie się
z treścią właściwego regulaminu oraz potwierdzenie, że go akceptujesz. Podstawę przetwarzania
Twoich danych będzie stanowić art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane będą przechowywane przez
czas trwania umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres min. 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
8. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego
oraz marketingowego, w celu dostosowania naszych materiałów kierowanych do Ciebie do Twoich
potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie
naszych usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez
udziału człowieka.
9. Odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy usług hostingowych, IT, operatorzy pocztowi,
kurierzy oraz podmioty, którym powierzymy przetwarzanie danych zgodnie z przepisami prawa.
10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Przekazywanie danych będzie odbywać
się w oparciu o standardowe klauzule umowne zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej lub na
podstawie Twojej wyraźnej zgody, o którą poprosimy Cię w stosownych przypadkach.
11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych ponadto przysługują Ci prawa: dostępu do danych,
ich sprostowania, przeniesienia do innego administratora, ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

