
Obowiązek informacyjny dla osób, których dane osobowe zbieramy w Internecie 
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTER.AI spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 45/2, 60-521 Poznań, akta rejestrowe przechowywane 
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000535162, REGON: 360316520, NIP: 7811904466 
(dalej: CENTER.AI). 
 
W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych 
prosimy o kontakt na adres: support@center.ai  
 
CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prezentacji klientowi, dla którego CENTER.AI 
dostarcza narzędzie Center.ai danych osobowych zamieszczanych w Internecie. Przetwarzamy 
następujące dane osobowe: imię, nazwisko lub pseudonim oraz wizerunek w postaci zdjęcia 
profilowego. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie 
uzasadnionym interes CENTER.AI polegający na dostarczeniu klientom Center.ai 
zagregowanych informacji nt. funkcjonowania ich wizytówek w Google Maps. 
 
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług przez CENTER.AI na rzecz 
klientów, dla których CENTER.AI, w ramach narzędzia Center.ai, zbiera informacje 
zamieszczane w internecie na temat funkcjonowania ich wizytówek w Google Maps lub do 
czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych 
do takich celów. 

 

ODBIORCY DANYCH 

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione zaufanym podwykonawcom administratora, 
w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania 
informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i 
serwisów internetowych) czy kancelariom prawnym. Dodatkowo odbiorcą Twoich danych 
będą klienci, dla których CENTER.AI dostarcza narzędzie Center.ai. 
 
Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. W przypadku jednak, gdy administrator korzysta z 
dostawców usług spoza obszaru EOG, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za 
zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, przekazanie danych 
osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w 
zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą.  
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  



W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, przysługuje Ci prawo: 
1. dostępu do danych osobowych, 
2. sprostowania danych osobowych,  
3. usunięcia swoich danych osobowych, 
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania dniach osobowych. 

 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

INFORMACJE DODATKOWE  

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 
 
 


