INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”)
informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka COMMODITECH sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, XIII piętro, 00-640 Warszawa, NIP:
7010357859, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436044
(„Spółka” lub „Administrator”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu autoryzacji i udzielenia dostępu
do funkcjonalności aplikacji „Hemato LOG” („Aplikacja”). Spółka przetwarza
następujące dane osobowe w związku z korzystaniem z Aplikacji: numer PWZ, datę
urodzenia oraz miasto.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się:
a) na podstawie zgody udzielonej przy dokonywaniu rejestracji do Aplikacji „Hemato
LOG” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy/świadczenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy/świadczenia (dostęp do Aplikacji „Hemato LOG”).
4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane do celów związanych z realizacją umowy
lub związanych z utworzeniem konta w Aplikacji „Hemato LOG”, tj. świadczenia usług
przez Spółkę. O rodzaju zbieranych danych jest Pan/Pani informowany za
pośrednictwem określonych formularzy służących do wprowadzenia danych.
Skasowanie konta z Aplikacji jest możliwe w każdej chwili. Po zrealizowaniu umowy
lub skasowania Aplikacji dane użytkownika zostają zablokowane ze względu na
terminy przechowywania wynikające z przepisów prawa, a po upływie tych terminów
zostaną skasowane, jeśli użytkownik nie udzieli wyraźnej zgody na dalsze
korzystanie z jego danych lub wymagać tego będę przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, w zakresie dozwolonym przez
obowiązujące przepisy prawa (i) zaufanym podmiotom trzecim, które Spółka
upoważniła lub którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w celach
związanych ze świadczeniem usług przez Spółkę, w tym dostawcy usługi hostingu
OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-402, przy ul. Szkocka 5 lok. 1 - w
zakresie koniecznym do realizacji usługi lub (ii) partnerom Spółki – w zakresie
wynikającym ze zgody na przetwarzanie danych, udzielonej w trakcie rejestracji do
aplikacji „Hemato LOG”. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane
właściwym organom państwowym.
6. Dodatkowo Administrator, w przypadku korzystania przez Panią/Pana z Aplikacji,
Administrator zbiera tylko takie dane, które umożliwiają analizowanie ruchu w
Aplikacji („analityka”) Są to dane takie jak: (i) ilość odwiedzin Aplikacji, (ii) data i
godzina dostępu, (iii) ilość wysłanych i pobranych danych, (iv) używany adres IP, (v)
używany system operacyjny. Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f

RODO, z uwzględnieniem interesu Administratora w celu poprawy jakości, stabilności
oraz funkcjonalności Aplikacji. Dane te nie są przekazywane lub wykorzystywane w
inny sposób.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do
należytego świadczenia usług przez Spółkę oraz przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce z tytułu świadczenia tych usług.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Obowiązującego praw ochrony danych zapewnia Pani/Panu liczne prawa wobec
Spółki jako administratora danych osobowych, wskazanych poniżej:
a) Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15
RODO;
b) Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
c) Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
e) Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 19 RODO;
f) Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
g) Prawo do wycofania udzielonej zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODD.
10. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Urząd
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania
danych uniemożliwi świadczenia przez Spółkę oferowanych usług.
13. Kontakt ze Spółką jako Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty
elektronicznej: suport@commoditech.pl.

