Klauzula informacyjna
Definicje użyte w niniejszej klauzuli informacyjnej i pisane wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano
im poniżej:
1)

Admin– oznacza Użytkownika niebędącego Konsumentem (tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą), który posiada w Serwisie
Konto Admina.

2)

Konto– oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika w ramach Serwisu, do której Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego
loginu (adres e-mail) oraz hasła.

3)

Klient– oznacza Użytkownika będącego konsumentem, który posiada w Serwisie Konto Klienta.

4)

RODO– oznacza Rozporządzenie 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)

5)

Serwis– oznacza serwis internetowy pod adresem https://app.activenow.io.

6)

Umowa– oznacza zawartą między Usługodawcą a Użytkownikiem umowę o świadczenie Usług w
ramach Serwisu.

7)

Umowa o Konto Premium- oznacza zawartą na czas oznaczony między Usługodawcą a
Adminem umowę o świadczenie Usług w ramach Serwisu za pośrednictwem Konta Admina, na
podstawie której Admin uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Konta Admina przez Okres
Abonamentowy.

8)

Usługodawca– oznacza ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-741) przy ul.
Białostockiej 22, KRS: 0000754602, NIP: 7010889131, REGON: 381633773

9)

Użytkownik– oznacza Admina i Klienta, tzn. ilekroć w niniejszej klauzuli informacyjnej jest mowa
o „Użytkowniku” należy przez to rozumieć zarówno Admina, jak i Klienta.

1.

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu jest Usługodawca, tj.
ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-741) przy ul. Białostockiej 22, KRS:
0000754602, NIP: 7010889131, REGON: 381633773, adres e-mail: kontakt@activenow.io, telefon:
+48 22 602 20 25.

2.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być jedynie w przypadkach przewidzianych przez
RODO, w oparciu o następujące podstawy:
a)

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, którego
dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed
zawarciem umowy – w celu umożliwienia świadczenia przez Usługodawcę usług drogą
elektroniczną, zawarcia i wykonywania Umowy, zakładania przez Użytkownika Konta i
zarządzania nim oraz zapewnienia obsługi Konta, wykorzystania funkcjonalności Konta,
wymiany informacji pomiędzy Klientem a Adminem, jak również obsługi zgłaszanych przez
Użytkownika zgłoszeń i reklamacji, kontaktowania się Usługodawcy i Użytkownika w celach
związanych ze świadczeniem Usług,

b)

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych
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Użytkownika, w sytuacji gdy nie są wprost związane z wykonywaniem umowy,
c)

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
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d)

Użytkownik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych – w celu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych.

3.

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z pkt 2 lit
d powyżej nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą Umowy, poza wypadkiem
wskazanym w pkt 4.

4.

Wyrażenie przez Admina zgody na prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem nazwy
i logotypu Admina, jak również udzielenie mu w tym zakresie licencji jest warunkiem zawarcia z
Usługodawcą Umowy.
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Użytkowników mogą być podmioty świadczące dla Usługodawcy usługi informatyczne, doradcze,
księgowe, prawne, pocztowe i przewozowe, oraz usługi promocyjno-marketingowe (w przypadku
wyrażenia zgody na prowadzenie takich działań), jak również podmioty uprawnione do uzyskania
dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności właściwe urzędy
skarbowe.
6.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowej.

7.

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Usługodawcę w okresie obowiązywania
Umowy, jak również po jej zakończeniu w zakresie w jakim są one niezbędne do realizacji celów, o
których mowa w pkt 2, nie dłużej jednak niż przez 8 lat od zakończenia obowiązywania Umowy.
Dane osobowe przetwarzane jedynie na podstawie zgody na przetwarzanie, o której mowa w 2 lit.
d nie mogą być nadto przetwarzane dłużej niż do czasu wycofania przez Użytkownika zgody.

8.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

9.

W zakresie danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi
przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi on, że
przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa, w tym przepisy RODO,

11.

Podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych jest wymogiem umownym
i warunkiem zawarcia Umowy:
a)

w przypadku Klienta:
- adres e-mail
- login i hasło do Konta

b)

w przypadku Admina:
- adres e-mail
- login i hasło do Konta
- nazwa szkoły (nazwa działalności gospodarczej)
- numer telefonu

Osoba zawierająca Umowę zobowiązana jest do przekazania wyżej wymienionych danych.
Nieprzekazanie tych danych spowoduje niemożność świadczenia Usług i realizacji Umowy.
12.

Podanie wszelkich innych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

13.

Podanie przez Admina, który zawarł z usługodawcą Umowę o Konto Premium następujących
danych osobowych jest wymogiem wystawienia na jego rzecz faktury VAT:
- imię i nazwisko
- nazwa działalności gospodarczej
- adres prowadzenia działalności gospodarczej
- nr NIP

14.

Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

15.

Usługodawca oświadcza, że podjął niezbędne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych
Użytkownika, w szczególności zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną. Usługodawca zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

