
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     
z  27.04.2016 r. informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IKA POL Wojciech Byrski z siedzibą 
w Warszawie 02-793 przy ul. Przy Bażantarni 4/6.  

2. Z Administratorem ochrony danych w IKA POL można się skontaktować poprzez                          
e-mail: info@ikapol.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane będą tylko w celu realizacji 
zadań związanych z działalnością IKA POL. Podanie danych osobowych nie jest 
obowiązkowe, jednak bez tych danych realizacja umów/zamówień i wszelka 
korespondencja nie będą możliwe.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. 
przez okres niezbędny do  realizacji zadań. Administrator danych może przechowywać 
dane osobowe przez dłuższy okres niż niezbędny do realizacji zadań, wyłącznie, gdy 
wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora danych przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa lub gdy będzie istniała inna podstawa do 
przetwarzania danych określona w art. 6 ust. 1 RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa z zachowaniem ich bezpieczeństwa i poufności.  Odbiorcą 
danych osobowych może być również podmiot świadczący usługi na rzecz 
Administratora danych w zakresie serwisowania i usuwania awarii systemów 
informatycznych. W przypadku powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania 
danych osobowych w imieniu IKA POL Wojciech Byrski zostanie z tym podmiotem 
zawarta stosowna umowa.  

6. Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy IKA POL i pracownicy 
podwykonawców, z których usług korzysta IKA POL. Osoby, które mają dostęp do 
danych są zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 
- dostępu do swoich danych osobowych (w granicach art. 15 RODO), 
- do sprostowania danych osobowych (art. 16),  
- do usunięcia danych osobowych (art. 17),  
- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18), 
- do przenoszenia danych osobowych (art. 20).  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21) i prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.  

9. Realizacja praw, o których mowa powyżej (punkt 7 i 8), może odbywać się poprzez 
przesłanie swoich żądań na adres e-mail: info@ikapol.pl. 

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy 
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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