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Jeżeli nie życzą sobie Państwo  otrzymywać od nas informacji handlowych prosimy o odpowiedź „nie” 
w temacie lub  w treści wiadomości zwrotnej.  
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną 
w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zwanym dalej  „administratorem” jest Stowarzyszenie Dolnośląski 
Inkubator Przedsiębiorczości podmiot prowadzący Placówkę Kształcenia Ustawicznego „Profes”, 58-100 
Świdnica, ul. Kolejowa 8. 

2. Kontakt z administratorem 

e-mail: biuro@dolnoslaskiinkubator.pl 
adres korespondencyjny: 58-100 Świdnica, ul. Kolejowa 8 

3. Cel przetwarzania danych przez administratora, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez 
który dane osobowe będą przechowywane:  

Cel przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingu usług 
Administratora. 

podstawa prawna przetwarzania:  

 Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („uzasadniony interes prawny administratora” jakim jest marketing 
bezpośredni własnych usług, która to podstawa jest samodzielną przesłanką legalizującą 
przetwarzanie danych osobowych) lub 

 Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („zgoda osoby, której dane dotyczą”). 

Okres przechowywania: dane przechowywane są do momentu wyrażenia przez nią sprzeciwu na dalsze 
przetwarzanie danych w celach marketingowych (Art.21 ust.3 RODO) lub do momentu wycofania zgody 
przez osobę, której dane dotyczą, ze skutkiem na przyszłość (Art.7 ust.3 RODO) lub. 

4. Odbiorcy danych 

W niektórych sytuacjach dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom 
odbiorców: 

osobom upoważnionym przez nas i działającym na nasze polecenie, naszym pracownikom i 
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.  

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Dane osobowe nie będą przekazywane w sposób zamierzony do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);  
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6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez administratora 

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: jest konieczne do wykonania umowy, 
czy podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.  

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym 
momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, 
w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z  marketingiem 
bezpośrednim.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, informujemy, że 
udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą 
już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Na zasadach określonych w RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo żądania od 
administratora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia 
zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych wynika, w jakim zakresie z każdego z wymienionych praw można skorzystać. Zależeć to 
będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez 
administratora. 

W celu realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do administratora za pomocą wiadomości 
e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie administratora.  

Dane kontaktowe administratora podane są powyżej. Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek 
jest uprawniona do jego złożenia, administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji 
potwierdzających tożsamość składającego.  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

7. Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, 
jednak brak ich podania uniemożliwia nawiązanie komunikacji. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne. 

Więcej informacji o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych w zakładce Polityka 
Prywatności na naszej stronie internetowej. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza klauzula jest chroniona prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych 
praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody 
wyrażonej na piśmie, na wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego 
fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością określoną w ustawie o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych w szczególności 
autor może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej 
szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej 
treści i w odpowiedniej formie. 
 


