KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM ZA POMOCĄ
FORMULARZY NA STRONIE INTERNETOWEJ, TELEFONICZNIE LUB POPRZEZ WIADOMOŚCI E-MAIL
Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą formularzy udostępnionych na stronie
internetowej, telefonicznie lub poprzez przesyłanie do nas wiadomości e-mail, przetwarzamy
Państwa dane osobowe, jako administrator, w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na
zadane
przez Państwa pytania lub przesłane wiadomości.
W związku z powyższym informujemy, że:

1.

Administratorem Państwa danych osobowych w

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016

roku

w

sprawie

ochrony

osób

fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
(dalej: „RODO”) jest SOFOS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-266) Al. Grunwaldzka nr
163, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435613, NIP 5842728957 lub
inna spółka z sieci SOFOS wskazana tutaj, z którą kontaktują się Państwo za pomocą formularzy
udostępnionych na stronie internetowej, telefonicznie lub poprzez przesyłanie wiadomości email (dalej: „Administrator danych”).

Z Administratorem danych można się skontaktować

pisemnie na adres Administratora danych.

2.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu

udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania przesłane za pomocą formularzy
udostępnionych na naszej stronie internetowej, zgłoszone poprzez przesłanie wiadomości email lub telefonicznie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna z art. 6
ust. 1 lit. f RODO).

3.

Państwa dane osobowe, w zakresie w jakim to

będzie niezbędne, mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom i podwykonawcom,
podmiotom świadczącym dla nas usługi pocztowe i usługi informatyczne, a także organom
administracji

publicznej,

jeżeli

konieczność

taka

wynikać

będzie

z przepisów prawa.

4.

Państwa dane osobowe będą przechowywane

przez nas przez okres niezbędny dla realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności do
czasu załatwienia sprawy, której dotyczy Państwa zapytanie lub wiadomość, przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych (tj. przetwarzania opartego na podstawie z art. 6
ust. 1 lit. f RODO). Okres przechowywania przez nas określonych danych osobowych może
wynikać także z odrębnych przepisów prawa.

5.

Podanie

Państwa

danych

osobowych

jest

dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane przez Państwa
pytanie lub przesłaną wiadomość. Odmowa podania przez Państwa danych osobowych
uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub przesłaną
wiadomość.

6.

Administrator danych jednocześnie informuje, że

przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do danych osobowych;
b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie;

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu).

7.
skargi

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia
do

organu

się ochroną danych osobowych

nadzorczego

zajmującego

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

