
Asysten Online 

Asystent Online to nowoczesna aplikacja firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która stworzona została w celu 

przedstawienia możliwości współpracy z naszą firmą. Dokonując zgłoszenia w Asystencie online, będziesz 

otrzymywać na swój adres mailowy informacje na temat możliwości uzyskania dodatkowego dochodu. 

Dodatkowo możliwe jest, że skontaktuje się z Tobą telefonicznie nasz dystrybutor, który przedstawi Ci 

wszystkie szczegóły i odpowie  na Twoje pytania. 

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób 

korzystających z usługi Asystent Online: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą  

w Katowicach przy ul. 11 listopada 11.  

2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest poprzez adres mailowy iod@akuna.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymania informacji dotyczących oferty współpracy, 

usług i produktów Aministratora danych w tym: 

a) Otrzymywanie wiadomości e-mail na wskazany adres z linkami do  materiałów 

informacyjnych dotyczących współpracy, usług i produktów Administratora. 

b) Kontakt telefoniczny w celu przekazania informacji dotyczących współpracy, usług i 

produktów Administratora. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi: 

a) Hostingowe. 

b) Wsparcia IT. 

c) Dystrybutorzy Administratora, od których użytkownik otrzymał link z aplikacji Asystent 

Online.  

d) Inne podmioty upoważnione przepisami prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez użytkownika poprzez link 

zawarty w wiadomościach e-mail lub po rozpoczęciu współpracy z Administratorem lub po 

zgłoszeniu żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do otrzymania materiałów 

informacyjnych z aplikacji Asystent Online. 


