8 kwietnia 2021

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW VERIORI

info@veriori.com

Drogi Użytkowniku!

www.veriori.com

Dziękujemy za korzystanie ze strony Veriori.
Prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania ze strony zapoznał się
z Regulaminem oraz Polityka Prywatności strony www Veriori. Wyjaśniają one
sposób i zasady korzystania z naszej strony www, administrowania oraz
przetwarzania Twoich danych osobowych, prawa jakie Ci przysługują oraz
informacje w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe.

POLITYKA
PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
zycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
− informujemy, że:

1. „ADO” - Administrator danych osobowych,
Veriori Spółka Akcyjna
z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa (Polska),
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000717939, NIP 7010801662, REGON
369471720 adres e-mail: info@veriori.pl, https://pomoc.veriori.pl, tel.: +48
(22) 188-52-91, fax.: +48 (22) 188-52-93, kt ra poprzez Zarząd decyduje
o rodkach i celach przetwarzania danych osobowych;

§1 DEFINICJE

2. „Dane osobowe” - oznaczaj informacje o zidenty kowanej lub mo liwej
do zidenty kowania osobie zycznej („osobie, kt rej dane dotycz ”);
mo liwa do zidenty kowania osoba zyczna to osoba, kt r mo na
bezpo rednio lub po rednio zidenty kowa , w szczeg lno ci na podstawie
identy katora takiego jak imi i nazwisko, numer identy kacyjny, dane
o lokalizacji, identy kator internetowy lub jeden b d kilka szczeg lnych
czynnik w okre laj cych zyczn , zjologiczn , genetyczn , psychiczn ,
ekonomiczn , kulturow lub społeczn to samo osoby zycznej;
„RODO” – Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os b zycznych
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ą

ś
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ą

ś
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w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og lne
rozporz dzenie o ochronie danych);
4. „VERIORI SA” - właściciel strony i ADO
5. „Strona”- Strona internetowa (pojedyncza) to dokument (treść, obraz)
udostępniony w sieci Internet. Połączona z innymi stronami, tworzy tzw.
witrynę internetową lub serwis internetowy. Strona internetowa znajduje się
pod adresem www.vas.veriori.com.
6. „Użytkownik” - osoba, która korzysta ze Strony, przegląda ją lub dokonuje
podania danych w formularzach znajdujących się na Stronie.
7. „Newsletter” - usługa przesyłania wiadomości drogą elektroniczną
z informacjami o Veriori S.A., jej produktach i usługach, mogących stanowić
materiały promocyjne lub reklamowe.
8. „Regulamin” - Regulamin Aplikacji Veriori, dostępny w Aplikacji i na stronie
www.veriori.com.

1. Przekazanie danych osobowych przez formularz kontaktowy lub zapisanie
się do Newslettera jest r wnoznaczne z o wiadczeniem U ytkownika
o zapoznaniu si z tre ci niniejszej Polityki Prywatno ci i o jej akceptacji.

§2 INFORMACJE
OGÓLNE

2. Wszelkie dane osobowe U ytkownik w Aplikacji mobilnej podlegaj
ochronie przewidzianej w przepisach prawa w tym w szczeg lno ci RODO.

1. VERIORI SA jest Administratorem Twoich Danych Osobowych, kt ra
poprzez Zarząd decyduje o rodkach i celach przetwarzania Twoich danych
osobowych, dalej nazywana w skrócie ADO.

§3 ADMINISTRATOR
DANYCH
OSOBOWYCH

2. Jeżeli poprzez Aplikację bezpośrednio skontaktujesz się z producentem
produktu lub właścicielem dokumentu, których autentyczność
wery kowałeś, wtedy poprzez system Veriori uzyskają oni dostęp do Twoich
danych osobowych i tym samym staną się Współadministratorem Danych
Osobowych (dalej: WDO). Veriori jako Twój ADO z każdym komu poprzez
aplikacje udzielisz dostępu do Twoich danych osobowych ma podpisaną
umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi, zapewniamy Cię że
nakładamy na nich obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tym danym
zgodnie z RODO i przetwarzanie ich tylko na cele związana
z kontaktowaniem się z Tobą w związku z nadesłanym zgłoszeniem. Jeżeli
WDO będzie chciał uzyskać zgodę na przetwarzanie Twoich danych
w innym celu to będzie musiał uzyskać od Ciebie na to zgodę. Poniżej
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ś

ę
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w Polityce znajdziesz jeszcze jeden przypadek współadministrowania
Twoimi danymi, prosimy zapoznaj się z niniejszym dokumentym do końca.

§4 KONTAKT
OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się z nami
kontaktować przez wiadomość e-maile legal@veriori.com; pod numerem
telefonu +48 533 497 208; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany
w §1.

§5 CEL
PRZETWARZANIA
DANYCH
OSOBOWYCH

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Określono cele przetwarzania Twoich danych.
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. Dane osobowe U ytkownik w s przetwarzane przez ADO do cel w
komunikacji w celu świadczenia bezpłatnej konsultacji dotyczącej usług
i produktów ADO lub w celu dostarczania Newslettera.
2. Dane osobowe U ytkownik w mog by przetwarzane tak e wtedy, gdy
b dzie to niezb dne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych cel w
realizowanych przez ADO lub te na potrzeby tworzenia zestawie
statystycznych dotycz cych korzystania ze Strony przez U ytkownik w.
3. W celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych
klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów
obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy nansowej naszej
spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym
interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu
zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
5. W celu wykonania i na podstawie umowy z producentami produktów
i właścicieli dokumentów, które zawierają możliwość ich wery kacji przy
pomocy Aplikacji, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
6. W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli
pro lowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym
interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
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ADO w ramach wiadczenia usług bezpłatnych konsultacji oraz Newslettera
może gromadzić następujące dane :
A. Imię i Nazwisko,
B. Adres e-mail,
C. Numer telefonu,
D. Nazwa rmy, której użytkownik jest reprezentantem w kontaktach.

§7 PRAWO DO
SPRZECIWU

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy
przetwarzania danych w tym celu.

§8 OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

1. Twoje dane osobowe tj. adres e-mail wynikające z zapisania się do
Newslettera będą przetwarzane do czasu aż nie cofniesz zgodę na
przesyłanie Newslettera. Swoją zgodę w tym zakresie możesz cofnąć
w każdej chwili, poprzez skontaktowanie się z nami w tym celu. Zapewnimy
również by nasz Newsletter, zawierał możliwość cofnięcie zgody w tym
zakresie.
2. Dane przetwarzane dla potrzeb zgłoszonej chęci kontaktu z naszej strony
lub marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy
przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania
w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

§9 ODBIORCY
DANYCH

1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli
rmom, z którymi współpracujemy w ramach Strony.
2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty
przetwarzające), np. rma prawnicza która nas obsługuje, informatyczne,
likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje
marketingowe i reklamowe. Z wszystkimi tymi rmami co do Twoich danych
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ś

Regulaminem oraz Polityka Prywatności strony www Veriori

fi

fi

§6 RODZAJ DANYCH
GROMADZONYCH
W APLIKACJI

Strona 4 z 6

§10 PRAWA OSÓB,
KTÓRE DANE
DOTYCZĄ

osobowych mamy zawarte umowy o podpowierzeniu danych osobowych
i mogą oni przetwarzać Twoje dane tylko do celów realizowanych przez
Veriori i opisanych w tym dokumencie z uwzględnieniem wymaganego
prawem poziomu bezpieczeństwa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji
dotycz cych Użytkownika uprawnionym instytucją państwowym, kt re
zgłosz
danie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiedni
podstaw prawn .
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
4.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
4.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
4.3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4.5. prawo do przenoszenia danych;
4.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§11 INFORMACJA
O DOBROWOLNOŚCI
PODANA DANYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny.

§12
ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE
DECYZJI

1. W procesie analizy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany,
z uwzględnieniem pro lowania.
2. Pro lowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na
wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich
cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
3. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem
pro lowania jest niezbędne do celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego i odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

§13 POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka mo e ulec zmianie. Uprasza si U ytkownik w o bie ce
monitorowanie daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki celem wery kowania
stosownych zmian.
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2. Wszelkie pisma, dania, wnioski, sprzeciwy zwi zane z ochron danych
osobowych nale y kierowa na adres ADO podany w §1 niniejszej Polityki
lub na adres poczty elektronicznej legal@veriori.com. Przesłanie pisma na
adres poczty elektronicznej jest r wnoznaczny ze zgod U ytkownika na
uzyskanie odpowiedzi w tej samej formie.
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