
 

 

Informacja dla potencjalnych klientów.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem 
stosowania od dnia 25 maja 2018 roku 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) "RODO" 
informujemy, że: 

 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PID Polska sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 12 lok. Bud. C1 (zwana dalej 
„Administratorem”).  

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przekazania informacji handlowych 
o oferowanych przez nas usługach i produktach, co stanowi nasz prawnie uzasadniony 
interes, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
Jeżeli sam przekazałeś nam swoje dane osobowe i wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie 
w powyższym celu dodatkową podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO.  

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu 
e-mail, numeru NIP, nazwy działalności gospodarczej oraz adresu prowadzenia 
działalności gospodarczej.  

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać: 
a) dostawcom dla Administratora usług, w szczególności informatycznych lub prawnych 

zobowiązanym do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,  
b) pracownikom Administratora w związku z realizowanymi obowiązkami służbowymi, 
c) innym podmiotom lub organom państwowym, jeżeli obowiązek przekazania danych 

osobowych wynika z przepisów prawa.  
5. Twoje dane mogą być przekazywane do innych państw, jeżeli wymagać tego będzie cel 

przetwarzania. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw 
mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które 
według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, 
Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym 
prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie 
certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy 
posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do 
kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że 
państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania lub do czasu zgłoszenia do nas żądania ich usunięcia.  

7. Masz prawo do uzyskania na podstawie pisemnego wniosku kopii danych przekazanych do 
państw trzecich oraz informacji na temat zastosowanych środków zabezpieczających dane.  



 

 

8. Twoim prawem jest uzyskanie dostępu do danych, żądanie sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia 
danych. 

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz 
w każdym czasie zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. 
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.   

10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz 
kierować listownie lub mailowo na adresy Administratora podane w pkt 1.  

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania. 

12. Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie 


