
Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest BigDataBox sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-160) przy ul. Marka
Kotańskiego 8/7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743676, NIP: 7393917784, REGON:
380963528 (dalej jako: BigDataBox), z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: office@bigdatabox.pl
lub za pomocą powyżej wskazanego adresu korespondencyjnego.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) jeżeli prowadzisz Wypożyczalnię jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

a. w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w przypadku zawarcia umowy
również w celu wykonania i realizacji umowy, w tym kontaktu z Tobą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
jako: RODO) – do czasu zawarcia umowy, a w przypadku jej zawarcia także przez czas jej realizacji,

b. realizacji ciążących na BigDataBox obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa
podatkowego i rachunkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustaw
podatkowych i ustawy o rachunkowości – przez okres przewidziany tymi przepisami, który co do
zasady wynosi 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano rozliczenia;

b) jeżeli jesteś osobą reprezentującą lub działasz w imieniu Wypożyczalni: w celu podjęcia działań na dążących
do zawarcia umowy z Wypożyczalnią, którą reprezentujesz, oraz w przypadku zawarcia umowy również w
celu wykonania i realizacji umowy zawartej przez BigDataBox z Wypożyczalnią, którą reprezentujesz, a więc
dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu BigDataBox (czy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do
czasu zawarcia umowy, a w przypadku jej zawarcia także przez czas jej realizacji;

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi mieć związek z naszymi działaniami, w tym
ze świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu BigDataBox w postaci zabezpieczenia
roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez czas przewidziany przepisami prawa
dotyczącymi przedawnienia roszczeń;

d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów BigDataBox w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu
własnych produktów i usług, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym zgodnie z przepisami
dotyczącymi e-prywatności w celu przesyłania informacji handlowych na adres email lub numer telefonu
potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. Dane będą przetwarzane
w tym celu do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na
otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Dane osobowe mogą będą przekazywane podmiotom zapewniającym administratorowi obsługę techniczną,
informatyczną, kadrowo-księgową i prawną, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, a także doradcom
i kancelariom prawnym, z którymi współpracuje BigDataBox. Dane mogą być również ujawniane podmiotom
uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, np. policji, sądom.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również nie będą poddawane profilowaniu.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a w niektórych
przypadkach również prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć w każdej chwili zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych
drogą elektroniczną. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza prawo, osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania i realizacji umowy lub świadczenia usług, a w zakresie
wymaganym przepisami prawa podatkowego i rachunkowego jest dodatkowo obowiązkiem ustawowym.
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