
Szanowni Państwo, 

w dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego 
dnia zastosowanie mają przepisy 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), potocznie 
zwanego RODO. W związku z powyższym, uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza 
organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, 
wdrożyła odpowiednie polityki ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 
przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). 

Administratorem danych osobowych osób reprezentujących organizację, z którą 
współpracujemy bądź osób wyznaczonych do kontaktu z naszą spółką, jest INFO-R Spółka 
Jawna z siedzibą w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 25, 43-430 Skoczów.  

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w momencie kiedy: 

 przystępujemy do realizacji świadczonych przez nas usług, realizacji postanowień 
wzajemnej współpracy,  

 wymieniamy korespondencję mailową/telefoniczną/LiveChat w powyższym zakresie. 

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;  

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. udzielanie 
odpowiedzi na pytania, wnioski Klienta/Kontrahenta).  

Przechowujemy Państwa dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, 
przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, przez czas 
konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na prawnie 
uzasadniony interes Administratora. 

Przysługuje Państwu prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego 
kanału komunikacyjnego: 

 Wysyłając e-mail na adres: urszula@info-r.pl 

 Wysyłając pismo na adres korespondencyjny: ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów.  



Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy prawa. 

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby 
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie 
wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat 
Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby 
wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

Podanie danych niejednokrotnie będzie wymogiem umownym – niepodanie danych powoduje 
brak możliwości nawiązania współpracy/realizacji postanowień umownych wiążących strony 
umowy.  

Dane osobowe mogliśmy pozyskać bezpośrednio od Państwa bądź (w przypadku osób 
wyznaczonych do kontaktu z naszą spółką) od reprezentanta organizacji.  

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem 
mailowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać 
regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności 
w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.  


