Klauzula informacyjna RODO
●

Administrator danych Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowdway Sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 49.

●

Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
o dla celów rejestracji i obsługi konta inwestora w przypadku zaznaczenia przez Państwa stosownej opcji (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie)(w przypadku wyrażenia przez Państwa
zgody na założenie konta na platformie Crowdway.pl)
o dla celów marketingowych (przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail oraz numer
telefonu) w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni w związku z udzieloną
zgodą na otrzymywanie informacji handlowych)
o dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń lub/i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit
f. RODO - uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie oraz obrona przed
roszczeniami)

●

Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane:
o
o

●

●

●

●

●

●

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
emitentom akcji/podmiotom zbywającym udziały w przypadku, w którym zdecydują się Państwo na nabycie
akcji/udziałów danego podmiotu
o do publicznej wiadomości na portalu Crowdway.pl (w zakresie imienia, zdjęcia/grafiki, kwoty inwestycji) w
przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody)
o Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać dostawcy usług IT (hosting, utrzymanie
systemów informatycznych, masowa wysyłka e-mail) oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie
Crowdway Sp. z o.o.).
Okres przechowywania Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta użytkownika (w
przypadku jego założenia) lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania / wycofania
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów
marketingowych).
Prawa z zakresu ochrony danych osobowych Posiadają Państwo prawo do:
o żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania
a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
o Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
o Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
o Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
założenia konta na platformie Crowdway (www.crowdway.pl). Udzielenie zgody na otrzymywanie informacji
handlowych jest dobrowolne.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie W procesach przetwarzania danych osobowych Crowdway
nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje tzw. profilowania (w odniesieniu do wyżej
opisanych celów przetwarzania danych).
Przekazanie danych do Państwa trzeciego Crowdway Sp. z o. o. co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski
Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Crowdway Sp. z o. o. będzie
wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą
przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Punkt kontaktowy Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane
kontaktowe:
o Dane kontaktowe administratora danych: Crowdway Sp. z o. o., ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, adres email:
ado@crowdway.pl
o Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: crowdway@inspektor-danych.info

