
HERO – obowiązek

[ ]* wymagana
Administratorem danych osobowych jest Bluecloud Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa). Więcej informacje nt. przetwarzania
danych osobowych znajduje się TUTAJ.

Dodatkowo jeśli chce wysyłać maila lub sms z informacjami handlowymi

fakultatywnie

Wyrażam zgodę na otrzymywani od Bluecloud Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Klimczaka 1 (02-797) informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń
telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, następującą drogą:
꙱ e-mail
꙱ SMS/MMS

Obowiązek Informacyjny:

Obowiązek informacyjny

co do przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Bluecloud Interactive spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD
GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY pod numerem KRS:
0000720683 NIP: 7010805507 oraz REGON: 369580508

Dane kontaktowe:

● Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email:
biuro@bluecloud.agency  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

● Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email piotr.kruk@loyaltypoint.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

https://polecampio-stage.loyaltypoint.pl/Content/docs/Obowi%C4%85zek%20informacyjny_Programu_Polecam_PIO.pdf


● Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

● w celu przeprowadzenia szkolenia – podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prezentowaniu i szkoleniu z
oferowanych usług/produktów (art. 6 ust 1 lit f RODO).

● w celu marketingowym w tym w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
uzasadnionym interesem Administratorów jest prowadzenie marketingu oferowanych usług i
towarów (art. 6 lit f RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych:

● Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia szkolenia przewarzane będą nie dłużnej
niż 3 miesiące od dnia odbycia zaplanowanego szkolenia.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora m.in. Loyality Point, oraz dostawców usług i rozwiązań it (data center) – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami Administratora.

Przekazanie danych poza EOG:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osób których dane dotyczą:
● Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu i uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych oraz prawo

żądania ich sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania.
● W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda:

a) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanej, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać/żądać przesłania tych danych innemu Administratorowi.

● Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych:



Podanie danych osobowych w celach powyższych jest dobrowolne. Niepodanie jednak danych w
celu uczestnictwa w szkoleniu spowoduje brak możliwości Pani/Pana udziału.


