
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych, w myśl art. 4 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 (zwane dalej RODO) jest Active Strategy Sp. z o.o. z siedzibą              
przy ul. Kolista 14/22, 54-152 Wrocław, NIP 8943065098, KRS 0000570503 (zwanym dalej            
“Administratorem”). 

2. Dane osobowe zbierane są w celach: 
a. archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes         

realizowany przez Administratora, to jest konieczność zapewnienia ciągłego i         
niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed zarzutami i         
twierdzeniami; 

b. realizacji działań marketingowych dotyczących usług i produktów Administratora – podstawą          
prawną jest uzasadniony interes prawny Administratora; 

c. wykonywania analiz statystycznych i analitycznych – podstawą prawną jest uzasadniony          
interes prawny Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej           
celów: 

a. w celach archiwalnych lub dowodowych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony           
interes realizowany przez Administratora, to jest konieczność zapewnienia ciągłego i          
niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed zarzutami i         
twierdzeniami; 

b. dla celów marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Administratora lub           
podmioty z nim współpracujące – do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do             
czasu żądania usunięcia danych; 

c. w celach statystycznych i analiz – do czasu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do              
czasu żądania usunięcia danych. 

4. Uprawnienia: 
a. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich             

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia          
danych oraz wniesienia sprzeciwu. 

b. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony           
danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

c. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy kontaktować się poprzez            
e-mail: info@active-strategy.com. 

5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie            
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego           
wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności tj. dostawcy rozwiązań             
informatycznych, osoby współpracujące z Administratorem. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Unii Europejskiej lub            
organizacji międzynarodowej. Twoje dane mogą być przetwarzane, przechowywane lub         
przesyłane do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile zapewniony            
zostanie odpowiedni poziom ochrony danych, taki jak Privacy Shield. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas usług.            
Nie podanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości zapisania się i skorzystania z              
konsultacji online. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu,          
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 
 
 
 

 


