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KLAUZULA INFORMACYJNA 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego 
procesu znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych

My, Usecrypt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2 (kod pocztowy 02-566), 
jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. 

II. Kontakt w sprawie ochrony Twoich danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować 
w formie korespondencji mailowej, na adres biuro@usecrypt.com, lub w formie korespondencji 
tradycyjnej, na nasz do korespondencji: Usecrypt Polska sp. z o.o., ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa.   

III. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach oraz na następujących podstawach: 

a) w celu zawarcia oraz wykonania zawartej z Tobą Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO;

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego lub strony trzeciej, w szczególności

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz badania zgodności z prawem sposobu

korzystania z Aplikacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV. Odbiorcy danych

a) Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotowi, który współpracuje z nami w charakterze

naszego Agenta.

b) Twoje dane osobowe udostępniamy również Agentowi w celu prowadzenia rozliczeń

finansowych za korzystanie z Aplikacji, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

c) Twoje dane możemy również udostępniać innym naszym podwykonawcom, którzy udzielają

nam wsparcia technicznego.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych

a) Twoje dane pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowujemy przez okres negocjowania

umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z

nami kontaktowałaś/eś w sprawie jej zawarcia;

b) Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy przetwarzamy do końca okresu

przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy (co do zasady 6 lat);

c) Twoje dane pozyskane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzamy do czasu jej

wycofania;

VII. Twoje prawa

Przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych – jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy

przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenie przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich

danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą

działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je
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bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem 

przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację 

– masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinnaś/powinieneś 

wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie 

przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych 

celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są 

nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń.  

f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe 

Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie Umowy lub Twojej zgody. Możesz 

też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje 

dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; 

h) prawo do cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo 

cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie 

Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Szczegóły i wskazówki dotyczące wykonywania swoich praw znajdziesz na naszej stronie pod adresem 
www.usecryptmessenger.com/dane W celu wykonywania swoich praw skieruj żądanie pod adres email 
umowy@usecrypt.com lub skontaktuj się z nami drogą korespondencji tradycyjnej, pod adres wskazany 
w punkcie I. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to 
Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować. 

VIII. Informacja o wymogu oraz dobrowolności podania danych. 

a) Podanie przez Ciebie danych wskazanych w Umowie jako niezbędne do jej zawarcia jest 

warunkiem zawarcia oraz wykonania z Tobą Umowy. Jeśli nie podasz tych danych możemy 

odmówić zawarcia Umowy. 

b) Podanie przez Ciebie pozostałych danych jest dobrowolne. Jeśli nie podasz tych danych 

możesz nie mieć dostępu do dodatkowych funkcji Aplikacji. 

 

 


