UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zawarta w … , w dniu … (dalej także: „Umowa”) pomiędzy:
FIBEE IV spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej
84,62-081 Przeźmierowo, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie
Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerami: KRS 0000725347, REGON 369823810, NIP 781196276, kapitał
zakładowy wpłacony w całości - 5000,00 zł,
reprezentowaną przez:
1. … - …
(dalej także: „Administrator”)
a
…
…
…
reprezentowaną przez :
1. … - …
(dalej także: „Przetwarzający”)
(dalej łącznie jako: „Strony”)
Zważywszy, że:
i. Strony zawarły w dniu … r. umowę … (dalej także: „Umowa Podstawowa”) w związku z
wykonywaniem której to Umowy Podstawowej Administrator powierza
Przetwarzającemu dane osobowe w zakresie określonym Umową;
ii. Celem Umowy jest określenie warunków, na jakich Przetwarzający przetwarza dane
osobowe w imieniu Administratora;
iii. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych
osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (dalej także: „RODO”).
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
1. Opis przetwarzania
1.1. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]. Administrator powierza Przetwarzającemu
przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych niniejszą
Umową w związku z wykonaniem Umowy Podstawowej. Przedmiotem przetwarzania
są Dane wskazane w punktach 1.4. i 1.5. Umowy.
1.2. Czas [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie
obowiązywania Umowy Podstawowej.
1.3. Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy
Podstawowej, tj.:
1.3.1. Dane przetwarzane będą w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany
oraz w sposób innym niż zautomatyzowany.
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1.3.2. Na Danych wykonywane mogą być operacje takie jak: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie oraz niszczenie.
1.3.3. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy Podstawowej, w
szczególności budowy Sieci POPC3 na nieruchomościach, w tym dysponowania
nieruchomościami na cele budowlane oraz wykorzystania istniejącej
infrastruktury.
1.4. Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie obejmować będzie następujące
rodzaje danych osobowych (dalej także: „Dane”):
1.4.1. Dane zwykłe:
1.4.1.1. imię i nazwisko;
1.4.1.2. adres zamieszkania;
1.4.1.3. numer ewidencyjny PESEL;
1.4.1.4. nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości;
1.4.1.5. numer rachunku bankowego;
1.4.1.6. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
1.4.1.7. numer telefonu;
1.4.1.8. adres nieruchomości wraz z numerem działki i księgi wieczystej.
1.4.2. Dane nieustrukturyzowane:
1.4.2.1.1.
treści o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych
osobowych (dokumenty potwierdzające tytuły prawne do nieruchomości
lub istniejącej infrastruktury).
1.5. Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć
następujących kategorii osób:
1.5.1. osób będących stronami Umów Dysponenckich, o których mowa w Umowie
Podstawowej, zgodnie z definicją tychże umów zamieszczoną w § 1 pkt 35 Umowy
Podstawowej;
1.5.2. osób będących stronami umów (na korzystanie z istniejącej infrastruktury), o
których mowa w § 4 ust. 2 Umowy Podstawowej;
1.5.3. pełnomocników osób, o których mowa pkt 1.5.1. i 1.5.2.
2. Podpowierzenie
2.1. Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO]. Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie
Danych (dalej także: „Podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia
(dalej także: „Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym (dalej
także: „Podprzetwarzający”) po uprzednim poinformowaniu Administratora o
zamiarze wprowadzenia zmian, polegającym na dodaniu lub zastąpieniu
Podprzetwarzających, umożliwiając Administratorowi każdorazowo wyrażenie wobec
takich zmian sprzeciwu.
2.2. Zaakceptowani Podprzetwarzający. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez
Administratora stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (dalej także: „Lista
Zaakceptowanych Podprzetwarzających”).
2.3. Sprzeciw [art. 28 ust. 2 RODO]. Powierzenie przetwarzania danych
Podprzetwarzającym spoza Listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga
uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia Administratorowi
wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić
udokumentowany sprzeciw względem Podpowierzenia Danych konkretnemu
Podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie powierzy
Danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem.
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2.4. Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO]. Dokonując Podpowierzenia
Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji
wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy, z
wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego
Podpowierzenia.
2.5. Odpowiedzialność Przetwarzającego za Podprzetwarzającego [art. 28 ust. 4 RODO].
Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków
ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora ze wypełnianie
obowiązków Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
3. Obowiązki Przetwarzającego
3.1. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający przetwarza
Dane wyłącznie na udokumentowane polecenie lub instrukcję Administratora i zgodnie
z ich treścią.
3.2. Nieprzetwarzanie Danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym [art. 28 ust. 3
lit. a RODO]. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a RODO
(dalej także: „EOG”). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z
podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.
3.3. Informowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Jeżeli
Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o
tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań
niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania Danych z prawem lub
zakończenia powierzenia przetwarzania.
3.4. Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO]. Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i
podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi
postanowieniami Umowy.
3.5. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e RODO]. Przetwarzający
zobowiązuje się do współpracy z Administratorem, celem wywiązywania się przez
Administratora z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w
zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.
3.6. Realizacja obowiązku informacyjnego w imieniu Administratora.
Przetwarzający zobowiązuje się do realizacji w imieniu Administratora obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, których Dane
Administrator powierza do przetwarzania Przetwarzającemu na podstawie niniejszej
Umowy, tj. osób, o których mowa w:
3.6.1 pkt 1.5.1. poprzez przekazanie tym osobom informacji zamieszczonych w
§4 Umowy Dysponenckiej, zamieszczonej w załączniku nr 12 do Umowy
Podstawowej;
3.6.2. pkt 1.5.2. poprzez przekazanie tym osobom informacji zamieszczonych w
Załączniku nr 2 do Umowy;
3.6.3. pkt 1.5.3. poprzez przekazanie tym osobom informacji zamieszczonych w
Załączniku nr 2 do Umowy;
3.7. Zmiana obowiązku informacyjnego.
W przypadku zamiaru zmiany sposobu lub celu przetwarzania Danych w trakcie
trwania Umowy, Administrator zaktualizuje treść stosownego obowiązku
informacyjnego i przedstawi go niezwłocznie Przetwarzającemu. Od tego momenty,
Przetwarzający realizował będzie w imieniu Administratora obowiązek informacyjny,
zgodnie z postanowieniami pkt 3.6. w zaktualizowanej treści.
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3.8. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO].
Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez
Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w
art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu,
zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla
ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
3.9. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 in fine RODO]. Jeżeli Przetwarzający poweźmie
wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub
instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej
wątpliwości w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem.
3.10. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO]. Planując dokonanie zmian w
sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do
wymogu uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania, o którym mowa w art.
25 ust. 1 RODO.
3.11. Upoważnienie do przetwarzania. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia
dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny do
realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie. Na żądanie
Administratora Przetwarzający udostępni Administratorowi wykaz osób
upoważnionych.
3.12.Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]. Jeżeli do przetwarzania Danych w związku z
wykonaniem Umowy upoważnione zostały przez Przetwarzającego osoby, które nie
podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, wówczas Przetwarzający
uzyskuje od tych osób udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy.
3.13. Rejestr kategorii czynności przetwarzania [art. 30 ust. 2 RODO]. Przetwarzający
zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania
Danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu
Administratora. Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony
rejestr, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów
Przetwarzającego.
3.14. Profilowanie [art. 13 i 14 RODO]. Jeżeli Przetwarzający w celu realizacji Umowy
podejmuje wobec osób, których dane dotyczą decyzje, o których mowa w art. 22 ust.
1 i 4 RODO, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu i wywołujące wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na nie wpływające, wówczas Przetwarzający informuje o tym Administratora
w celu i w zakresie niezbędnym do dostosowania przez Administratora obowiązku
informacyjnego wobec podmiotów danych.
3.15. Szkolenie personelu. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym
do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych
osobowych.
3.16. Powiadomienie o kontroli. Przetwarzający zobowiązuje się, niezwłocznie po
uzyskaniu informacji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin,
powiadomić Administratora o:
3.16.1. kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych przeprowadzanej przez
PUODO u Przetwarzającego,
3.16.2. wydanych przez PUODO decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach
w sprawach wykonania przez Przetwarzającego przepisów o ochronie danych
osobowych;
3.16.3. innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych Danych;
3.16.4. innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie powierzonych Danych.
4

4. Obowiązki Administratora
4.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy,
udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń
Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych
obowiązków.
4.2. Jeżeli Administrator zamierzał będzie przetwarzać Dane w celach innych niż cele, w
których dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem
poinformuje osoby, o których mowa w pkt 1.5. o tych innych celach oraz udzieli tym
osobom stosownych informacji wymaganych przepisami prawa.
5. Bezpieczeństwo danych
5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych [art. 32 RODO]. Przetwarzający dokonywał będzie
analizy ryzyka przetwarzania powierzonych Danych oraz stosował będzie się do jej
wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony Danych. Na żądanie
Administratora Przetwarzający udostępni Administratorowi dokumentację oraz wyniki
analizy ryzyka.
5.2. Gwarancje bezpieczeństwa. Przetwarzający umożliwia Administratorowi zapoznanie
się z informacjami potwierdzającymi, że Przetwarzający zapewnia wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków ochrony
Danych.
6. Powiadomienie o Naruszeniach Danych Osobowych
6.1. Powiadomienia o naruszeniach. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o
każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24
godziny od pierwszego zgłoszenia incydentu oraz umożliwia Administratorowi
uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z
chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
6.2. Rozwinięcie. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przekazane
Administratorowi wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi
naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia
organu nadzorczego.
7. Nadzór
7.1. Sprawowanie kontroli. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych
Danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli.
Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do
pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane oraz (ii) wglądu do dokumentacji
związanej z przetwarzaniem Danych. Administrator uprawniony jest do żądania od
Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych
oraz udostępnienia stosownych rejestrów przetwarzania.
7.2. Współpraca przy kontroli. Przetwarzający współpracuje z Urzędem Ochrony Danych
Osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
8. Oświadczenia Stron
8.1. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem
Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je
Przetwarzającemu.
8.2. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzający oświadcza, że
posiada niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje
rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.
8.3. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże
Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe
lub inne dowody potwierdzające, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje
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wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
9. Odpowiedzialność
9.1. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO]. Przetwarzający odpowiada
za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków,
które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi
z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający
odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem
właściwych środków bezpieczeństwa.
9.2. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]. Jeżeli
Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony
danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków
przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
9.3. Odpowiedzialność Przetwarzającego. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia przez
Przetwarzającego postanowień Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, z
przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, Administrator zostanie zobowiązany do
wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, zapłaty kary administracyjnej lub innej
kary pieniężnej, Przetwarzający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z
tego tytułu udokumentowanych kosztów jakie Administrator poniesienie lub jakie
będzie zobowiązany ponieść, w tym również kosztów postępowania sądowego lub
sądowo-administracyjnego.
9.4. Kary umowne. Administrator ma prawo żądać od Przetwarzającego kar umownych, w
razie:
9.4.1. stwierdzenia każdego przypadku naruszenia zasad ochrony powierzonych
Przetwarzającemu Danych – 10 000,00 zł. ;
9.4.2. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków nałożonych na Przetwarzającego
niniejszą Umową – 10 000,00 zł. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
obowiązków począwszy od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin
wykonania obowiązków w przekazanym Przetwarzającemu wezwaniu do ich
wykonania.
10. Okres Obowiązywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]. Umowa zostaje zawarta
na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.
11. Usunięcie Danych
11.1. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit g RODO]. Z chwilą rozwiązania Umowy
Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest
zobowiązany do zwrotu Danych Administratorowi, a następnie usunięcia wszelkich ich
istniejących kopii, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo nakazuje dalej
przetwarzać Dane.
11.2. Karencja. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 30 dni od przekazania
Danych Administratorowi, w związku z rozwiązaniem Umowy, chyba że Administrator
poleci mu to uczynić wcześniej.
11.3. Oświadczenie. Po usunięciu Danych, o którym mowa w punkcie 11.2., Przetwarzający
złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie
wszystkich Danych.
12. Postanowienia Końcowe
12.1. Wynagrodzenie. W związku z wykonaniem umowy Przetwarzającemu nie przysługuje
żadne dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie określone w Umowie
Podstawowej.
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12.2. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających;
2. Obowiązek informacyjny wobec osób, z którymi zawarto umowy o korzystanie z infrastruktury
oraz pełnomocników.
Załącznik nr 2
Obowiązek informacyjny wobec osób, z którymi zawarto umowy o korzystanie z istniejącej
infrastruktury oraz wobec pełnomocników.
1. Administratorem danych osobowych jest Fibee IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami:
KRS 0000725347, REGON 369823810, NIP 7811969276, kapitał zakładowy 5000,00 zł.
2. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym
adresem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej
iod@inea.com.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzać możemy na podstawie i w celach:
3.1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia umowy i
jej wykonania;
3.2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych;
3.3. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych
partnerów, takich jak:
3.3.1. realizacja wewnętrznych celów administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw;
3.3.2. ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przez roszczeniami;
3.3.3. prowadzenie statystyk lub analizowanie danych;
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie umowy.
5. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy
profilowania.
6. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
6.1. Organom administracji, w szczególności organom zarządzającym programami
operacyjnymi;
6.2. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
6.3. Bankom i instytucjom płatniczym;
6.4. Naszym partnerom, tj. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;
6.5. Naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę lub
udostępniającym nam systemy teleinformatyczne oraz podmiotom świadczącym dla nas
usługi doradcze takie jak usługi prawne lub podatkowe.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez okres trwania umowy, a następnie
po zakończeniu trwania umowy i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do
wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, dane przetwarzane będą w okresie
wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich
wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią
się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do
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przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do
ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia, w celu realizacji których to uprawnień prosimy
o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych:
8.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do
nich na Państwa wniosek, jak również prawo do dokonania sprostowania danych
nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;
8.2. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam
wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
8.2.1. usunięcia danych osobowych;
8.2.2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
8.2.3. przenoszenia danych osobowych;
8.2.4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w
sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się
naruszenia, mają Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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