
Działając na podstawie art. 13 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, tzw. RODO, 

Infolet Sp. z o.o. informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Infolet Sp. z o.o. (ul. Miłkowskiego 3/302, 30-349 

Kraków, NIP: 676 230 80 76 ).  

2. Dane osobowe, które przetwarzamy to dane niezbędne:  

- imię i adres e-mail: do otrzymywania newslettera. 

Dane są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 

litera a RODO).  

Podanie danych jest niezbędne do otrzymywania newslettera.  

 

- adres e-mail oraz inne dane przekazane w wiadomości i w załącznikach: podczas kontaktu 

przy użyciu formularza kontaktowego. 

Dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

polegającego na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych oraz udzielaniu odpowiedzi 

na zapytania (art. 6 ust. 1 litera f RODO).  

Podanie danych jest niezbędne do kontaktu z osobą, której dane dotyczą.  

 

- adres e-mail: do zamieszczenia komentarza na stronie, pod artykułem.  

Dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

polegającego na kontroli treści na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 litera f RODO). 

Podanie danych jest niezbędne do zamieszczenia komentarza na stronie pod artykułem. 

 

 - IP użytkownika: do identyfikacji użytkownika na czacie.  

Dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

polegającego możliwości identyfikacji użytkowników czatu (art. 6 ust. 1 litera f RODO).  

Podanie danych jest niezbędne do korzystania z czatu na stronie oraz identyfikacji 

użytkownika.  

 

- Pliki cookies : do celów statystycznych oraz w celu dopasowania strony internetowej serwisu 

do indywidualnych preferencji użytkownika.  

Dane są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

polegającego na zapewnieniu prawidłowego działania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO).  

Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług przez serwis internetowy a w zakresie 

dopasowania do indywidualnych preferencji użytkownika dane są przetwarzane na podstawie 

zgody.  

3. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Infolet 

Sp. z o.o. oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe oraz związane z 

prawidłowym działaniem strony www.  



4. Masz prawo do żądania od Infolet Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz 

uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, każdej osobie 

przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych. 

6. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której 

dane dotyczą, zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na ważność 

przetwarzania pomiędzy wyrażeniem zgody a jej cofnięciem. 

7. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od sytuacji – do czasu cofnięcia zgody lub 

przez okres wymagany do przedawnienia roszczeń. 

9. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie są wykorzystywane 

w procesach automatycznego profilowania. W przypadku przekazania danych poza Unię 

Europejską Infolet Sp. z o.o. zapewni należyte zabezpieczenie danych osobowych, a także 

zapewni możliwości realizacji prawa do uzyskania kopii danych lub informację o miejscu 

udostępnienia danych. 

10. W razie pytań lub uwag, w szczególności w celu realizacji przysługujących praw, prosimy o 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tomasz Cygan, e-mail: tcygan@kancelaria-cygan.pl, 

tel. 694 – 429 – 337 lub listownie na adres siedziby Administratora.  


