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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

Szanowni Państwo, 

W rozumieniu RODO Mayam Host przetwarza Państwa dane osobowe występując w roli 

Administratora Danych Osobowych („Administrator”, „ADO”). 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / usług, w tym 

również w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej, zapewnienia 

bezpieczeństwa transakcji i dostosowania Portalu do preferencji i oczekiwań użytkownika. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy; 

Przetwarzane są w szczególności następujące dane: 

Czas oraz adres IP 

Język przeglądarki internetowej 

Historia wyszukiwanych fraz 

Administrator przetwarza także Państwa dane w celu promocji / marketingu własnych 

produktów lub Zaufanych Partnerów a także by lepiej dostosować usługi do Państwa 

preferencji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

Przekazywanie innym podmiotom: 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania 

umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(„EOG”). Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy 

przekazują dane poza EOG. w przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia 

konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator 

oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały 

adekwatnie wymogi RODO. 


