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Klauzula informacyjna – dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – niniejszym informujemy, 

Cię że INFOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu 34-300, ul. Wesoła 19 

B, zarejestrowana  przez Sąd Rejonowy dla Bielska-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS: 0000114797 jest Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu 

kontaktowym dostępnym na stronie https://infomex.pl/.  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres 
lub na następujący adres e-mail: iod@infomex.pl. 

Twoje dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, nazwa firmy, e-mail, 
telefon) będą przetwarzane w celu przesłania materiałów informacyjnych oraz oferty handlowej drogą 
mailową lub telefoniczną.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie podasz następujących 
danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, telefon), nie będzie możliwy kontakt ze strony konsultanta 
Infomex we wskazanym przez Ciebie w formularzu zakresie. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań 
z Państwa strony ograniczających tę zgodę;  

Masz prawo: 

a) dostępu do swoich danych; 

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) do usunięcia danych; 

d)  do ograniczenia przetwarzania danych; 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora wskazując Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem 
uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Administrator zaprzestanie 
przetwarzania Twoich danych w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez 
Administratora Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

e) do przenoszenia danych; 

f)  do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy; 

https://infomex.pl/
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g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo 
cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej 
zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Możesz wycofać swoją zgodę informując o 
powyższym Administratora na wskazany adres e-mail: iod@infomex.pl.  

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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