AI FORCE 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Karola
Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego za numerem 0000640614, REGON: 365575835, NIP: 9591978149,
tel.: + 48 602 885 891, gdpr@aiforce1.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest AI FORCE 1 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000640614,
REGON: 365575835, NIP: 9591978149, tel.: + 48 602 885 891, gdpr@aiforce1.com;
2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu odpowiedzi na moją
wiadomość, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
3) dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które
przetwarzają dane w jego imieniu) takim jak dostawcy usług informatycznych;
4) Administrator korzysta z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które mają
swoje siedziby w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym Państwa dane mogą
być przekazywane do tego kraju. Administrator korzysta wyłącznie z usług informatycznych
dostarczanych przez podmioty, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności UE-USA i
zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.
5) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie,
Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy
Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
6) przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich
kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do żądania kopii danych;
f) prawo do przeniesienia danych osobowych;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych
z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane
dotyczą może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: gdpr@aiforce1.com lub pisemnie na adres: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663
Kielce;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania
niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.

