Klauzula informacyjna
Zgodnie z rt.. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 zwanym dalej „RODO”
oraz w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych (imienia, nazwiska, numeru telefonu,
adresu e-mail), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Vocaly Pro Sp. z o.o., ul. Garbarska 16, 20-340
Lublin, e-mail: info@vocalypro.com (dalej jako: „Administrator”)
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219
ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera, informacji handlowych i marketingowych
przez Administratora – na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w postaci przygotowania i
przedstawienia oferty Vocaly Pro sp. z o.o. oraz firm współpracujących – na podstawie
udzielonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - to jest Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą partnerzy biznesowi Vocaly Pro Sp. z o.o., dzięki którym Administrator może
przedstawić ofertę (w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych opisanych wyżej), jak również instytucje upoważnione z mocy prawa, w zakresie
wynikającym z przepisów prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym w formie profilowania. Działania te mają na celu kierowanie do Pani/Pana spersonalizowanych
treści marketingowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest
poznanie użytkowników i zaoferowanie im informacji dopasowanych do indywidualnych preferencji.
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Może Pan/Pani w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub do czasu cofnięcia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych lub wniesienie sprzeciwu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania
newslettera i oferty marketingowej, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością
otrzymania tych informacji od Administratora.
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