OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26
kwietnia 2016 roku 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 podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Pelion S.A. z siedzibą
w Łodzi przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3, kod pocztowy 91-342, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049482, posiadająca numer NIP 726-10-09-357
oraz numer REGON 470929074, telefon: (+48) 42 200 75 94.
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na
wiadomość przesłaną poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego lub podanego adresu
e-mail.
3. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f, tj. prawnie
uzasadniony interes administratora, tj. komunikacja i kreowanie pozytywnego wizerunku
Administratora.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne
stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością
Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi
zgłoszenia zawartego w korespondencji.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich
przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
9. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6, prosimy o kontakt
z Inspektorem danych osobowych na adres tradycyjny: Pelion S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
lub adres poczty elektronicznej IOD@pelion.eu
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