Ochrona danych osobowych
iQ.screen, przetwarzając dane osobowe, jest zgodne z obowiązującymi
przepisami Prawa Polskiego i Prawa Unii Europejskiej, w szczególności z
Rozporządzeniem 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.
In1 Ai sp. z o.o., jako dostawca usługi IQ.Screen jest administratorem danych
osobowych pasażerów taksówek przetwarzanych w celu wyświetlenia
dopasowanego przekazu reklamowego. Zakres przetwarzanych danych
osobowych obejmuje wizerunek pasażera, oraz oszacowane na podstawie
wizerunku – wiek i płeć. Przetwarzanie w ramach usługi IQ.Screen dotyczy
danych osobowych zwykłych, w ramach usługi nie zawiera się przetwarzanie
danych osobowych szczególnych kategorii.
W związku z powyższym, każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo
zwrócić się do in1 Ai. Sp. z o.o., (dalej: „Dostawca”) z wnioskiem o
potwierdzenie, że Spółka przetwarza dane osobowe jej dotyczące, a także o
realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres In1 Ai sp. z o.o., ul. Plac
Bankowy 2, 00-095 Warszawa lub w wiadomości elektronicznej na
adres iod@iqscreen.pl
W razie braku przetwarzania danych osobowych Wnioskującego przez Spółkę
(poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek
nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego przesłane w zw. z wnioskiem,
zostaną niezwłocznie usunięte.
Spółka zastrzega również, że jeśli na podstawie danych przesłanych przez
Wnioskującego nie ma możliwości jego zidentyfikowania, bądź jeżeli Spółka nie
posiada już danych dotyczących Wnioskującego, poinformuje o tym
Wnioskującego. W takich przypadkach zastosowania nie mają art. 15–20 RODO
(to dotyczy m.in. dostępu do danych, sprostowania danych), chyba że osoba,
której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych
artykułów, dostarczy dodatkowe informacje pozwalające ją zidentyfikować.
Spółka niezwłocznie po otrzymaniu wniosku poinformuje o tym fakcie
Wnioskującego oraz zamieści informację na temat wniosku w prowadzonej przez
siebie ewidencji.

Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
14 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Spółkę. Sposób postępowania ze
złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych, który
został powołany przez Spółkę, a w razie jego braku, z działającym w ramach
Spółki Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych.
Spółka przekaże Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej
trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie
skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy)
powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący
jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Spółka dochowa wszelkich starań,
aby termin ten nie ulegał wydłużeniu.
W ramach realizacji prawa dostępu do danych, Wnioskującemu wskazuje się jego
dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
·
cel przetwarzania,
·
kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
·
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych,
·
planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to
możliwe, sposób obliczania tego okresu,
·
jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich
dostępnych informacji o ich źródle,
·
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz
istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą.
·
prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
·
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go
danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających
się do odczytu.

