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1. Niniejszy dokument określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i
informacji pochodzących od Użytkowników serwisu internetowego www.venite.io (dalej
„Użytkownik”), w tym korzystających z niego za pomocą aplikacji mobilnej Venite (dalej łącznie
„Serwis”).
2. Administratorem danych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, gromadzonych w ramach funkcjonowania Serwisu jest Venite Sp. z o.o., z
siedzibą Gdynia, ul. Starowiejska 19/2, NIP 9571072776, KRS 0000501232 (dalej
„Administrator’).
3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb realizacji funkcji Serwisu, dla
optymalizacji prowadzenia tego Serwisu oraz w celach technicznych, związanych z administracją
systemami informatycznymi wspierającymi obsługę Serwisu. Dane przechowywane będą przez
cały okres korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz przez okres do końca następnego roku
kalendarzowego przypadającego po dacie zaprzestania korzystania z Serwisu.
4. Podstawą gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez
Użytkownika Serwisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże
brak takiej zgody uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
5. Dane osobowe udostępnianie mogą być podmiotom mającym w ramach Serwisu status Partnera,
czyli firmom obsługującym infrastrukturę sprzętową i teleinformatyczną systemów kontroli
dostępu, z których przy pomocy Serwisu korzysta Użytkownik. Udostępnianie takie odbywa się
wyłącznie w celu zapewnienia możliwości korzystania z tej infrastruktury sprzętowej i
teleinformatycznej za pomocą Serwisu.
6. Niektóre dane transmisyjne są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji,
opisujących charakter i sposób korzystania z Serwisu. W Serwisie nie występują procesy
profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
7. Każdy Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji,
modyfikacji lub też usunięcia. Czynności tych Użytkownik dokonuje za pomocą Serwisu.
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
8. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych
osobowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych,
sprzeciw jest uwzględniany. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Administrator
danych może jednak pozostawić w zbiorze dane Użytkownika wyłącznie w celu uniknięcia
ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
9. W celu dostosowania treści oraz funkcjonalności Serwisu do potrzeb Użytkowników witryna
www.venite.io używa tzw. plików cookies. Pliki cookies zapisywane są w przeglądarce
internetowej stosowanej przez Użytkownika i może on za jej pomocą dokonać zmian ustawień w
tym zakresie.

