INFORMACJE PRAWNE
Każdorazowe skorzystanie z Formularza Kontaktowego (podanie minimum imienia i nazwiska, adresu
e-mail oraz kliknięcie ‘Wyślij’) zamieszczonego na stronie www.makeadifference.com.pl oznacza
wyrażenie zgody na przetwarzanie zamieszczonych w nim danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Difference Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w
celu obsługi Państwa zapytania.
2. Kontakt z Difference Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@makeadifference.com.pl;
telefonicznie pod nr +48 22 530 11 27 lub pisemnie na adres Difference Sp.z o.o. z siedzibą w
Warszawie ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie w jakim podanie danych
ma charakter fakultatywny, w celu ułatwienia kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych
jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz spółki
Difference Sp. z o. o. związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takim jak dostawcy
systemów informatycznych i usług IT.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi.
6. Wyrażoną zgodę tę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Difference Sp. z
o.o prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Difference Sp. z o.o w celu świadczenia usługi
formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których
podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez Difference Sp. z o.o
będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.

