
 

 
INFORMACJA  

NA TEMAT PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE  
PRZEZ INTEGRUM MANAGEMENT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

NA GRUNCIE RODO 
 
 

 
PRAWO DO BYCIA 

POINFORMOWANYM W 
SPOSÓB PRZEJRZYSTY 

 

 
Ma Pan/Pani prawo do bycia poinformowanym w sposób zwięzły i  przejrzysty, jasnym i prostym językiem o zasadach przetwarzania przez 
Integrum Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej „Administratora”, Pana/Pani danych osobowych. Zakres tych informacji 
zależy od tego czy dane zostały zebrane bezpośrednio od Pana/Pani (wówczas podajemy wszelkie informacje wymagane przez art. 13 
RODO), czy też otrzymaliśmy je z innych źródeł tj. od innej osoby lub ze źródeł publicznych (wówczas podajemy wszelkie informacje 
wymagane przez art. 14 RODO). 
 

 
PRAWO DOSTĘPU 

ORAZ KOPII DANYCH 
 
 
 
 
 

 

 
Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, w szczególności, w ramach tego prawa, może 
Pan/Pani zapytać Administratora o to: 

 
1) w jakim celu przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe,  
2) jakie Pana/Pani dane są przetwarzane,  
3) komu ujawniamy Pana/Pani dane – w takim przypadku uzyska Pan/Pani informacje o odbiorcach, którym Pana/Pani dane osobowe 

zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, 
4) jaki jest planowany okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,  
5) czy w stosunku do Pana/Pani podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec Pana/Pani profilowanie, 
6) czy przekazujemy Pana/Pani dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 
Ma Pan/Pani prawo uzyskania kopii danych Pana/Pani dotyczących. 

 

 
PRAWO SPROSTOWANIA 

 

 
Ma Pan/Pani prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, 
ma Pan/Pani również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.  

 

 
PRAWO ŻĄDANIA 

USUNIĘCIA 

 
Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora usunięcia Pana/Pani danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących 
okoliczności:  



 
1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  
2) wycofał/a Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w przypadku gdy 

przetwarzanie opiera się na Pana/Pani zgodzie),  
3) wnosi Pan/Pani sprzeciw z przyczyn dotyczących Pana/Pani szczególnej sytuacji i nie występują nadrzędne podstawy przetwarzania, 

lub wnosi Pan/Pani sprzeciw marketingowy, 
4) Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,  
5) Pana/Pani dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie, 
 
W ww. przypadkach Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte, chyba, że wystąpią okoliczności przewidziane przepisami prawa, 
umożliwiające Administratorowi dalsze przetwarzanie danych (określone w art. 17 ust. 3 RODO), np. Pana/Pani dane będą 
Administratorowi potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

 
PRAWO OGRANICZENIA 

PRZETWARZANIA 
 
 

 
Ma Pan/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach: 

 
1) jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych, 
2) jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a  Pan/Pani sprzeciwia się ich usunięciu, 
3) nie potrzebujemy już Pana/Pani danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 
4) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.  

 
Skorzystanie przez Pana/Panią z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Administratora 
wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.  

 

 
PRAWO DO PRZENOSZENIA 

DANYCH 
 

 
Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które Pan/Pani dostarczył/a Administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo żądać aby te 
dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w 
sposób zautomatyzowany. 

 

 
PRAWO SPRZECIWU Z 

PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH 

 
Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Pana/Pani szczególnej sytuacji w przypadku gdy Administrator przetwarza 
Pana/Pani dane w celu uzasadnionym prawnym interesem Administratora. W takim przypadku Administrator może odmówić 



PANI/PANA SZCZEGÓLNEJ 
SYTUACJI 

uwzględnienia Pana/Pani sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
 

 
 
PRAWO DO SPRZECIWU 
 
 

 
W przypadku gdy Pana/Pani dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w oparciu o uzasadniony interes 
Administratora lub interes osoby trzeciej, przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących 
Pana/Pani danych osobowych, na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z 
takim marketingiem bezpośrednim. 

 

 
PRAWO DO COFNIĘCIA 

ZGODY 
 

 
W przypadku gdy udzielił Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć 
zgodę (w zakresie w jakim została udzielona). Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

 

PRAWO DO 
NIEPODLEGANIA DECYZJI 
OPARTEJ WYŁĄCZNIE NA 
ZAUTOMATYZOWANYM 

PRZETWARZANIU, W TYM 
PROFILOWANIU (ART. 22 

RODO), 
 

 
Ma Pani/Pan prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa. Jeżeli zachodzą 
przesłanki umożliwiające Administratorowi podejmowanie takiej decyzji, wówczas zostanie Pan/Pani o takim fakcie poinformowany. 

 

 
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. 

 

 
SPOSÓB RELIZACJI PRAW 

 

 
Wnioski w zakresie realizacji praw przysługujących Panu/Pani na gruncie RODO, można składać pisemnie (na adres siedziby 
Administratora tj. ul. Flisa 4, bud. B, 02-247 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na adres iod@inma.com.pl 
 
Administrator dokłada wszelkich starań aby odpowiedź w zakresie przedstawionego żądania, została udzielona w ciągu miesiąca od jego 
otrzymania. W przypadku, gdy Administrator będzie zmuszony przedłużyć ww. termin, np. ze względu na skomplikowanych charakter 
żądania, zostanie Pan/Pani o tym  powiadomiony/a (z podaniem przyczyny przedłużenia terminu).  
 

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g


Co od zasady, odpowiedź  udzielana jest w takiej formie, w jakiej wpłynęło do Administratora żądanie, chyba, że wyraźnie wskaże 
Pan/Pani jaką drogą oczekuje Pan/Pani odpowiedzi. 
 
W przypadku braku możliwości identyfikacji lub wątpliwości w tym zakresie możemy poprosić Pana/Panią o dodatkowe informacje, 
ułatwiające nam weryfikację w tym zakresie. Sposób weryfikacji uzależniony jest od stopnia wrażliwości przekazywanych danych oraz 
ryzyka dla Pana/Pani praw i wolności. Podanie takich dodatkowych danych weryfikujących jest dobrowolne, jednak brak ich podania 
będzie skutkować może odmową realizacji żądania. 

 
Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać przez Administratora pobrane jedynie w 
przypadku: (a) zgłoszenia żądania drugiej i kolejnej kopii danych, (b) zgłaszania przez Pana/Panią żądań nadmiernych (np. niezwykle 
częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych. W takim przypadku, opłata wyliczana będzie przez Administratora w rozsądnej wysokości 
wynikającej z ponoszonych kosztów administracyjnych. 

 
  

 


