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Klauzula Informacyjna dla osób 
kontaktujących się z NOT-Informatyka 

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie zgodnie z art. 13 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 (zwanego 

dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administrator danych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Not Informatyka Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. 

Tadeusza Czackiego 3/5, pok. 304, w Warszawie, kod pocztowy 00-043 Warszawa, Nip: 5252539250,  

Regon: 146333470, zwany dalej „Usługodawcą” lub „Administratorem”. 

Oznacza to, że Not Informatyka Sp. z o.o. decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 
 

II. Kontakt do Administratora 

1. Z Administratorem można się skontaktować we wszystkich sprawach w sposób: 

a. Mailowy pod adresem: biuro@not-informatyka.pl; 

b. Korespondencyjny (wskazany w punkcie I); 
 

 

III. Podstawy i cele przetwarzania danych  

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

a. Art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj.: w celu 

umożliwienia udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na zadane pytanie, odpowiedzi na skargę, 

odpowiedzi na reklamację, odpowiedzi na inne zgłoszenia. Celem przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest także możliwość zapewnienia rozliczalności działań zarówno Pani/Pana jak 

również Administratora oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń 

przez Administratora.  

IV. Zakres przetwarzania danych 

1. Administrator przetwarza następujące dane: 

a. Imię; 

b. Nazwisko; 

c. E-mail;  

d. Telefon;  

2. Podanie danych wskazanych w ustępie 1 jest dobrowolne, jednakże brak podania wskazanych danych 

może uniemożliwić odpowiedź na Pani/Pana pytanie, skargę, reklamację, inne zgłoszenie.   

3. Administrator przetwarzając dane osobowe wymienione w ustępie 1 nie podejmuje i nie będzie 

podejmował działań związanych z automatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. 

V. Okres przetwarzania danych 

1. Dane przetwarzane są na serwerach Administratora przez okres do 3 lat od chwili wykonania na nich 

ostatnich operacji.  
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VI. Odbiorcy danych i udostępnianie danych 

1. Pani/Pana dane osobowe, w zależności od rodzaju wniosku złożonego za pośrednictwem formularza 

kontaktowego mogą zostać przekazane Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej, Stowarzyszeniu zrzeszonemu w Federacji Stowarzyszeń Naukowo 

Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Izbie, bądź innemu podmiotowi powiązanemu  

z Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej lub powiązanego  

Stowarzyszenia, jeżeli sprawa go dotyczy (leży w jego właściwości).  

2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom, które są do tego uprawnione z mocy 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do których stosowania jest zobowiązany Administrator. 

3. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

VII. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

1. Każdej osobie, której dane przetwarzane są przez Administratora przysługują liczne prawa tj.: 

a. Prawo dostępu do swoich danych – ma Pani/Pan prawo wiedzieć, jakie dane osobowe na 

Pani/Pana temat przetwarza Administrator; 

b. Prawo do uzyskania kopii swoich danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię swoich danych 

osobowych od Administratora; 

c. Prawo do sprostowania danych – ma Pani/Pan prawo zawnioskować do Administratora  

o poprawienie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych osobowych;  

d. Prawo do usunięcia danych – ma Pani/Pan prawo wnioskować o usunięcie danych osobowych; 

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania – może Pani/Pan zawnioskować do Administratora 

o ograniczenie przetwarzania zakresu Pani/Pana danych osobowych; 

f. Prawo do przenoszenia danych – może Pani/Pan poprosić o przeniesienie danych przetwarzanych 

przez Administratora;  

g. Prawo do wyrażenia sprzeciwu – ma Pani/Pan prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych,  w szczególności gdy jest Pani/Pan w trudnej sytuacji; 

h. Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanym decyzjom, w tym decyzjom opierającym się na 

profilowaniu – ma Pani/Pan prawo zawnioskować o przetwarzanie danych osobowych w sposób 

niezautomatyzowany; 

2. Korzystanie ze wskazanych uprawnień może zostać ograniczone lub wyłączone wyłącznie na mocy 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

3. Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się  

z Administratorem (dane do kontaktu są wskazane w punkcie II). 

4. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 Warszawa, jeżeli  uważa Pani/Pan, że Administrator 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem.  


