KLAUZULA INFORMACYJNA – FORMULARZ KONTAKTOWY
Administrator: Administratorem danych jest Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. (KRS: 0000416593) z siedzibą w
Krakowie (dalej jako „Administrator”).
Inspektor Ochrony Danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@firma.interia.pl
Cel przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania oraz utrzymywania z Państwem
kontaktu, w tym w celu udzielania odpowiedzi na pytania kierowane przez formularz kontaktowy oraz wymiany
bieżącej korespondencji. Możemy również przetwarzać Państwa dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami.
Podstawa przetwarzania danych: Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na nawiązaniu oraz utrzymywaniu z Państwem kontaktu, w tym w celu
udzielania odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy oraz wymiany bieżącej
korespondencji, a także polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
Prawa osoby, której dane dotyczą: W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania.
Odbiorcy danych: Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz
usługi, w szczególności informatyczne lub doradcze. Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom
wyłącznie w przypadkach, gdy taki obowiązek Administratora wynika z obowiązujących przepisów prawa i
każdorazowo zgodnie z tymi przepisami.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych: Przekazywanie danych
osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych: Dane osobowe nie będą zasadniczo
przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji
międzynarodowych. Jeśli będzie to konieczne dla wykonania usługi, Państwa dane mogą być przekazywane do
państw trzecich lub podmiotów w stosunku, do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni
stopień ochrony danych, a w razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa
trzeciego wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. W
razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3
RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie
wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując
Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem. W związku z przekazaniem danych poza EOG
mogą Państwo zażądać informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych
zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem na adres wskazany
powyżej.
Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
określonych powyżej celów przetwarzania, tj. przez okres wymiany korespondencji związanej z pytaniem
skierowanym za pomocą formularza kontaktowego albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia, a także przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu
ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Skarga do organu nadzorczego: W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może
uniemożliwić nam nawiązanie z Państwem kontaktu.
Administrator informuje, że na stronach internetowych pod adresem https://prywatnosc.interia.pl/ publikuje
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe oraz
funkcjonalności umożliwiające realizację praw osób, których dane dotyczą.

