Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z obowiązkiem stosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych
do wymogów 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 (RODO) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przedstawiamy
następujące informacje:

1.

INFORMACJE OGÓLNE
1.1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tengent Ventures Sp. z o.o.
Sensorysie Warszawa Spółka Komandytowa, 02-516 Warszawa ul. Rejtana 17
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000771663, REGON: 382572298, NIP: 5213856420 (zwana
dalej “Sensorysie”).

1.2.

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych możesz się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail
info@sensorysie.pl lub osobiście w siedzibie Administratora przy Rejtana 17,
02-516 Warszawa

1.3.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Sensorysie w następujących
celach i w związku z tym będą przechowywane przez następujący czas:
1.3.1.

bieżąca komunikacja wewnątrz i na zewnątrz Sensorysiów, w tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej i programów użytkowanych dla
celów zarządzania,

1.3.2.

zawarcie i wykonanie umowy (rezerwacje, zakup biletów lub usług
dodatkowych),

1.3.3.

spełnienie obowiązków prawnych,

1.3.4.

ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

1.3.5.

w celu oferowania naszych produktów i usług,

1.3.6.

badania opinii na temat oferowanych przez nas usług,
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1.3.7.

dane przetwarzane w systemach monitoringu wizyjnego w celu
zapewnienia,

1.3.8.

bezpieczeństwa

osób

oraz mienia znajdującego się na terenie

nieruchomości

wykorzystywanych

przez

Administratora

poprzez

stosowanie monitoringu wizyjnego,
1.3.9.
1.4.

do celów marketingu.

Twoje dane będą udostępniane następującym odbiorcom:
1.4.1.

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,

1.4.2.

banki obsługujące transakcje nabycia biletów wstępu nabywanych przy
pomocy elektronicznych systemów obsługujących rezerwacje,

1.4.3.

firmy świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie
informatyczne,

1.4.4.

biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,

1.4.5.

kancelarie prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego

1.4.6.

podmioty, którym Administrator zlecił wykonanie usług badawczych w
szczególności uczelnie wyższe.

1.5.

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

1.6.

Dane osobowe mogą być profilowane w sposób zautomatyzowany w zakresie
analiz częstotliwości wizyt i rodzaju wykorzystanych usług celem przedstawienia
spersonalizowanej oferty.

1.7.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia
usunięcia,

ograniczenia

przetwarzania,

prawo

do

przenoszenia danych

osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
1.8.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO możesz wnieść
na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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