
 

Tożsamość Administratora 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Airly sp. z o.o. z siedzibą Krakowie. 

Kontakt z Administratorem Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez: 
 

• adres: ul. Mogilska 43,  31-545 Kraków 
• adres e-mail:  contact@airly.eu 

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna przetwarzania 

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 
  
• prowadzenia działań wynikających z realizacji zgłoszonych przez Państwa żądań np. 

dotyczących otrzymywania newslettera lub innych informacji o charakterze nie-
marketingowym, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

• prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego  za pośrednictwem 
wybranego przez Państwa kanału informacji, będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 
W przypadku podania danych w postaci państwa (kraju), dane te przetwarzane będą w celu 
dostosowania treści wysyłanych do Państwa wiadomości (o których mowa powyżej) 
stosownie do wybranego państwa (kraju). 
 
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych 
osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa. 

Kategorie odbiorców Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak: 
 
• osoby wykonujące na rzecz Administratora czynności na podstawie umowy o pracę 

lub umowy o współpracy 
• podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe 
• podmioty świadczące obsługę prawną 
• operatorzy pocztowi oraz kurierzy 
• podmioty świadczące usługi hostingowe oraz dostarczające pocztę elektroniczną 

(Amazon Web Services, Inc). 
Okres przechowywania  Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 

 
• w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do 

czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO) 
• w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – 

do momentu jej wycofania. 
Uprawnienia w związku z 
przetwarzaniem danych 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 
 
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody) (art. 7 ust. 3 RODO) 
• dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) 
• sprostowania danych (art. 16. RODO) 
• usunięcia danych (art. 17 RODO) 
• ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 
• przenoszenia danych (art. 20 RODO) 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 
• niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania 

danych, w tym profilowania (art. 22 RODO). 
Przekazywanie danych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do 
podmiotów takich jak  Amazon Web Services, Inc. Podmioty te są członkami Privacy 
Shield. Więcej o programie Privacy Shield mogą się Państwo dowiedzieć się ze strony  
www.privacyshield.gov/Program-Overview. 

Prawo do wniesienia skargi W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 


