POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.

Informacje ogólne

Dochowujemy największej staranności, by przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się
zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [dalej: „RODO”].
Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo w niniejszej
polityce prywatności.
2.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest QuickerSim spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000568018, kapitał
zakładowy 5.000,00 zł, NIP 527-274-08-19.
Podajemy dane kontaktowe do administratora danych osobowych:
QuickerSim Sp. z o.o.
contact@quickersim.com
tel.: 514 021 542
Ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
3.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Przy okazji pobrania bezpłatnie programu CFD Toolbox for Matlab w wersji Lite, uzyskiwaniu licencji
próbnej lub zakupu płatnej wersji programu wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
Przy okazji rejestracji na webinaria – w celu umożliwienia Państwu dostępu do webinariów
wykorzystujemy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
W celach marketingowych, w tym w szczególności w zakresie wysyłki newslettera, wykorzystujemy
Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede
wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza
tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących
trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
4.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zgodnie z prawem, z zachowaniem
wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, tylko podmiotom należycie uprawnionym (np. podmiotom
przetwarzającym Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług technicznych niezbędnych do
należytego wykonania umowy z naszej strony).
5.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których
mowa w punkcie 3 polityki prywatności.
6.

Prawa dotyczące danych osobowych

W zakresie przewidzianym przez prawo, mają Państwo możliwość żądania od nas dostępu do Państwa
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie
Państwa zgody, są Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzą Państwa, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO, to mają Państwo prawo wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (por. w szczególności art. 77 i n. RODO oraz
art. 60 in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

