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 DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTÓW PRAWA
(reprezentantów, przedstawicieli, pełnomocników, osób kontaktowych)

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

kontaktowy w celach związanych z prowadzoną przez Administratora oraz przez podmiot, którego osoba jest reprezentantem, przedstawicielem,
pełnomocnikiem, osobą kontaktową działalnością, w tym m.in. w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy
oraz jej wykonania.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
(UZASADNIONY INTERES)

prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest kontaktowanie się oraz dokonywanie innych czynności związanych z prowadzoną działalnością z
osobami uprawnionymi do działania w imieniu lub na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

ODBIORCY DANYCH

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, podmioty świadczące obsługę administracyjną (poczty tradycyjnej, recepcji),
podmioty upoważnione do otrzymywania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

ŹRÓDŁO POZYSKANIA
DANYCH

Dane osobowe zostały pozyskane:
1.
2.
3.

KATEGORIA ODNOŚNYCH
DANYCH OSOBOWYCH

bezpośrednio od Pana/Pani, lub
od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy/mocodawcy, lub
ze źródeł publicznych (rejestry publiczne, strona internetowa, itp.).

imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy adres e-mail, inne dane kontaktowe, stanowisko lub pełniona funkcja, inne dane ujawnione w
ramach prowadzonej korespondencji/kontaktu, ze źródeł publicznych.

1

OKRES PRZECHOWYWANIA

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA
DANYCH

PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE

1.

czas niezbędny do załatwienia sprawy, w związku z którą następuje kontakt, chyba, że inny termin wynikać będzie z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa właściwych ze względu na stosunek prawny jaki nawiąże się między podmiotem, na rzecz którego Pan/Pani działa,
a Administratorem.

2.

do czasu uwzględnienia sprzeciwu z przyczyn dotyczących Pani/Pana szczególnej sytuacji.

W przypadku, gdy Administrator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od Pana/Pani, źródło obowiązku podania przez Pana/Panią danych osobowych
wynika z łączącej Pana/Panią relacji z Pana/Pani pracodawcą/zleceniodawcą/mocodawcą.

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo sprostowania,
prawo usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania

PRAWO SPRZECIWU
PRZYSŁUGUJĄCE

prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją

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”

brak profilowania,
PROFILOWANIE
AUTOMATYCZNE DECYZJI
PRZEKAZANIE DANYCH POZA
EOG

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

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

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