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ZAPISY PODSTAWOWE
Administratorem Twoich danych osobowych jest Open Innovation House, z siedzibą w Rzeszowie przy
ul. Stanisława Gliwy 5G, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744356.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy
Tobą, a Open Innovation House, marketingu bezpośredniego produktów lub usług Open Innovation
House, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, o ile wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie. Twoje dane osobowe przetwarzane
będą ̨ również w celu realizacji zadań projektowych w ramach projektów realizowanych przez Open
Innovation House.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 Rozporządzenia
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.
Cel przetwarzania oraz podstawy prawne doprecyzowują klauzule informacyjne zawarte w drugiej części
dokumentu, a w szczególności klauzula dla klientów i potencjalnych klientów, dla osób
korespondujących oraz dla użytkowników strony internetowej.
Przetwarzane kategorie Twoich danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio
od Ciebie (lub zostały przekazane w Twoim imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł
publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres
korespondencyjny.
Odbiorcą Twoich danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Open Innovation House. Twoje
dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
żądania ich przeniesienia.
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Z osobami odpowiedzialnymi za przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz
skontaktować się drogą elektroniczną: hello@openinnovation.house.

KLAUZULE INFROMACYJNE
KLAUZULA NR 1 DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane klientów i potencjalnych klientów wyłącznie pracownikom
i partnerom związanym umowami o zachowaniu poufności oraz umowami o przestrzeganiu
zapisów RODO.
TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)

5) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez
podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich
wykonanie.
Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z
nami na podane dane kontaktowe powyżej.

KLAUZULA NR 2 DLA OSÓB KORESPONDUJĄCYCH
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane klientów i potencjalnych klientów wyłącznie pracownikom
i partnerom związanym umowami o zachowaniu poufności oraz umowami o przestrzeganiu
zapisów RODO.
TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z
Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie
jakiejkolwiek współpracy.
Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z
nami na podane dane kontaktowe powyżej.

KLAUZULA NR 3 DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane klientów i potencjalnych klientów wyłącznie pracownikom
i partnerom związanym umowami o zachowaniu poufności oraz umowami o przestrzeganiu
zapisów RODO.
TWOJE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienie skargo do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie, aby wejść i skorzystać z mojej strony
internetowe. Bez podania swoich danych, niemożliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z
treścią stron www.
Masz prawo wśnienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. W tym celu skontaktuj się z
nami na podane dane kontaktowe powyżej.

COOKIES
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies
zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W przypadku Open Innovation
House pliki cookies wykorzystywane są w celu prowadzenia podstawowej analityki ruchu na stronie
internetowej.

