INFORMACJA
przekazywana na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

DLA OSÓB PROSZĄCYCH O OFERTĘ

ADMINISTRATOR DANYCH

Integrum Management Sp. z o.o., ul. Flisa 4, bud. B, 02-247 Warszawa, KRS 0000226987 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy),
nr NIP 632-18-79-619, kapitał zakładowy 641000 zł, kontakt: tel.: 22 318 72 00, adres e-mail: management@inma.com.pl (dalej „Administrator”)

CEL PRZETWARZANIA

Identyfikacja Pana/Pani oraz obsługa skierowanego do nas zapytania/prośby o ofertę (tj. ewentualny kontakt w celu przedstawienia pytań, uzupełnienia
informacji oraz sporządzenie oferty i wysłanie jej Panu/Pani)

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
(UZASADNIONY INTERES)

w przypadku gdy oferta ma być skierowana do Pana/Pani - niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
w przypadku gdy oferta ma być skierowana do podmiotu, w którego imieniu Pan/Pani działa, - niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora jakim jest kontaktowanie się i dokonywanie czynności z osobami działającymi w imieniu innych podmiotów, w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi obsługi administracyjnej (poczty tradycyjnej, recepcji),
podmioty upoważnione do otrzymywania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, doradcy prawni.

OKRES PRZECHOWYWANIA

•

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA
DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu przygotowania oferty

do czasu przyjęcia lub odrzucenia oferty
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PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo sprostowania,
prawo usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych (w przypadku gdy oferta kierowana jest do Pana/Pani)

PRAWO SPRZECIWU
PRZYSŁUGUJĄCE

prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją (w przypadku gdy w przypadku gdy oferta ma być skierowana do
podmiotu, w którego imieniu Pan/Pani działa)

SKARGA DO ORGANU
NADZORU

Przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa

INFORMACJA O TREŚCI PRAW
ORAZ REALIZACJI

Wyjaśnienie na czym polegają ww. prawa oraz w jaki sposób można je zrealizować znajduje się w dokumencie „informacja o prawach z RODO”

PROFILOWANIE
AUTOMATYCZNE DECYZJI
PRZEKAZANIE DANYCH POZA
EOG

brak profilowania,
brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
brak zamiaru przekazywania danych poza obszar EOG.

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

kontakt w zakresie danych osobowych, w tym realizacji wskazanych praw: iod@inma.com.pl
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