
 

 

Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez 

Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe SPAIS Sp. z o.o., w celu obsługi dokonanego 

zgłoszenia. W związku z udostępnieniem przez Pana/Panią swoich danych osobowych, prosimy o 

zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.  

 

 

Zgodnie z 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 

(dalej: RODO), informujemy, iż:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe SPAIS 

Sp. z o.o, ul. Niedźwiednik 37E/-1, 80-292 Gdańsk. Można się z nami skontaktować pisemnie na 

adres siedziby, telefonicznie pod nr +48 58 520 40 51 lub mailowo na adres: info@spais.pl 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

3. Podstawą prawną przetwarzania jest Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być 

w dowolnym czasie wycofana. Przy czym brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem formularza 

kontaktowego. Ponadto wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.  

4. Dane osobowe przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane 

wyłącznie w celu obsługi dokonanego zgłoszenia. Będą przechowywane przez okres niezbędny do 

udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres 

przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Przedsiębiorstwo  

Innowacyjno – Wdrożeniowe SPAIS Sp. z o.o. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, do państw trzecich, ani 

organizacji międzynarodowych.  

6. W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno–Wdrożeniowe SPAIS  

Sp. z o.o danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:  

• dostępu do treści swoich danych,  

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,  

• przenoszenia danych,  

• wniesienia sprzeciwu,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 


