Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej
z IBKOL Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych – RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IBKOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Sejmikowa 8, 04-602 Warszawa, dane kontaktowe – tel. 22/8535753, email: ibkol@ibkol.pl.
2. Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować na adres email: dariusz.tarka@ibkol.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ̨ w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez
prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem
działalności Administratora. Przetwarzanie odbywać się ̨ będzie na podstawie Pani/Pana zgody
wyrażonej dobrowolnością kontaktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji celów
wynikających z prowadzonej korespondencji.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia, jak również
podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, mogą one być również udostępniane
podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą ̨ do czasu realizacji bieżącego kontaktu drogą
elektroniczną, nie dłużej jednak niż̇ do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody, bądź do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania,
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane
są ̨ na podstawie art. 6 ust.1 litera f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Pani/Pan
ma również̇ prawo do wycofania - w dowolnym momencie - wyrażonej zgody, gdy podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej
wycofaniem.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IBKOL Sp. z o.o. w Warszawie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prowadzenia korespondencji
elektronicznej z Administratorem.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
Z poważaniem,
IBKOL Sp. z o.o.
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