Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad
przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie
informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
W związku z tym, poniżej, znajdziecie Państwo informacje oraz zasady dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych przez PUE Intelekt Adam Książko, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku.
Klauzula informacyjna PUE Intelekt Adam Książko Zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest PUE Intelekt Adam Książko z siedzibą w Bytomiu, ul.
Romanowskiego 13a/2 PUE Intelekt Adam Książko przetwarza podjęcia działań Pani/Pana
dane osobowe w następujących celach: zmierzających do zawarcia umowy z PUE Intelekt
Adam Książko, realizacji umowy zawartej z PUE Intelekt Adam Książko (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących PUE Intelekt Adam Książko,
dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub
z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia
sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie,
Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z PUE
Intelekt Adam Książko, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia
dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów
prawa. W związku z przetwarzaniem przez PUE Intelekt Adam Książko Pani/Pana danych
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich
sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania
danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych (art. 21 RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów
wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega PUE Intelekt
Adam Książko Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego
właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani
danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem niniejszego
Powiadomienia jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/Pani,
które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich
przechowywania, o przysługujących Panu/Pani prawach, a także o sposobie w jaki może
Pan/Pani je egzekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje,
gdy ubiega się Pan/Pani o konkretny produkt lub usługę.

1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?
Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach
naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu spersonalizowanych
produktów i usług. Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani,
w tym: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości,
numer PESEL, adres zamieszkania); dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu);
Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych
związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi,
przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych,
danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie
obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Dane dotyczące Pana/Pani, które wykorzystujemy mogą być bezpośrednio przekazane przez
Pana/Panią.
2. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/ PANI DANE
OSOBOWE?
a. Aby wykonać umowę zawartą z Panem/Panią lub podjąć pewne kroki na Pana/Pani prośbę
przed zawarciem umowy. Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu zawarcia i
wykonania naszych umów, w tym w celu: przekazywania Panu/Pani informacji dotyczących
naszych produktów i usług; udzielania Panu/Pani pomocy i odpowiadania na Pana/Pani
zapytania; dokonania oceny, czy możemy zaoferować Panu/Pani produkt lub usługę i na
jakich warunkach;
b. Aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w
celu wdrażania i rozwijania naszych produktów lub usług, ulepszania naszego zarządzania
ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, w tym w celu: udokumentowania transakcji;
zapobiegania nadużyciom; zarządzania informatyką, łącznie z zarządzaniem infrastrukturą
(np.: współdzielone platformy) oraz kontynuacją działalności i bezpieczeństwem
informatycznym;
3. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z
NICH SKORZYSTAĆ?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:
a. prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich
danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
b. prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub
niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich
danych osobowych.
c. prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w
zakresie dozwolonym przez prawo.
d. prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich
danych osobowych.
e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich
danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją.
f. prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
g. prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się,
aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie

trzeciej, jeżeli jest to wykonalne. Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych
powyżej, proszę wysłać pismo na poniższy adres:
Adres do kontaktu: PUE Intelekt Adam Książko, ul. Romanowskiego 13a/2, 41-909 Bytom.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje
Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

