
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informuję, iż: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elocity sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
adres: Pl. Wolnica 13/10, 31-060 Kraków, NIP: 6762531182. 

3. Kontakt z administratorem dostępny jest drogą komunikacji pocztą na wskazany adres oraz 

poprzez skrzynkę mailową ochrona.danych@elo.city. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki informacji oraz relacji z 

konferencji medycznych za pomocą aplikacji Highp na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, lub 
– jeśli Państwa dane są przetwarzane w związku z umową zawartą przez podmiot trzeci na 
Pani/Pana rzecz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem 
jest realizacji takiej umowy. Dodatkowo dane będą przetwarzane w celu prowadzenia działań 
marketingowych produktów i usług własnych oraz/lub podmiotów trzecich na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania 
umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem lub umowy zawartej przez podmiot trzeci na 
Pani/Pana rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, 
jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Jeśli 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędne do 
wypełniania tego obowiązku. 

6. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni 
produktów i usług własnych oraz/lub podmiotów trzecich, dane osobowe będą przetwarzane 
do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, zewnętrznym biurom 
księgowo-rozliczeniowym, i innym podmiotom wspierającym– przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako 
administratora poleceniami. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez upoważnione 
w tym zakresie osoby, takie jak pracownicy i współpracownicy Elocity sp. z o.o. oraz 
przekazywane organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na 
potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim oraz 
podmiotom z grupy kapitałowej administratora. 

8. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego prawa,  

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo wniesienia sprzeciwu, 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych gdy stanowi ona podstawę 
przetwarzania danych, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem 
cofnięcia.  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
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10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 
realizacji umowy. 

11. Administrator nie wykorzystuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego 
podejmowania jakichkolwiek decyzji Pani/Pana dotyczących, w tym profilowania. 

 
 


