ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z europejskim
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) w celu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kontaktu w sprawach informacyjnych dotyczących obsługi systemu;
prezentacji i używania systemu wspomagania treningów AiCOACH;
przedstawienia oferty cenowej, zakresu funkcjonalnego oraz sprzedaży;
kontaktu dotyczącego wsparcia technicznego;
przeprowadzenia testów systemu;
wykonywania analiz, operacji matematycznych i statystycznych, obliczania wskaźników i indeksów;
wykonywania automatycznego profilowania: zachowań, zawodników i drużyn.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz parametry treningu
pochodzące z telefonu i czujników zastosowanych w systemie AiCOACH.
Administratorem danych jest AiCOACH Sp. z o. o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573694,
REGON 362429642, NIP 118-211-25-14.
Dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 24 miesięcy od zakończonej ostatniej aktywnej
subskrypcji.
Przysługuje Państwu prawo do:
●

żądania od AiCOACH Sp. z o. o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią;
● cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez
kontakt z biurem AiCOACH Sp. z o. o. telefonicznie, pisemnie lub poprzez e-mail info@aicoach.com;
● w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

