Załącznik nr 7a do POD v. 1/2020 ISTRAIL Sp. z o.o.

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez ISTRAIL Sp. z o.o.
z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 56, 87-100 Golub-Dobrzyń
Pozyskaliśmy i przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 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 (RODO) ISTRAIL Sp.
z o.o., jako Administrator Twoich danych osobowych1 informuje, że:
1) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) …..
b) …..
2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczy następujących kategorii danych:
Dane zwykłe:
□ – nazwiska i imiona,
□ – Numer Identyfikacji Podatkowej,
□ – imiona rodziców,
□ – miejsce pracy,
□ – data urodzenia,
□ – zawód,
□ – miejsce urodzenia,
□ – wykształcenie,
□ – adres zamieszkania lub
□ – seria i numer dowodu osobistego,
pobytu,
□ – numer telefonu.
□ – numer ewidencyjny PESEL,
□ – Inne dane osobowe:
.....................................................................
Dane szczególnych kategorii:
a) ujawniają:
□ – pochodzenie rasowe,
□ – pochodzenie etniczne,
□ – poglądy polityczne,
□ – przekonania religijne,
□ – przekonania filozoficzne,
□ – przynależność wyznaniową,

□ – przynależność partyjną,
□ – przynależność związkową,
□ – stan zdrowia,
□ – kod genetyczny,
□ – nałogi,
□ – życie seksualne,
□ – dane biometryczne,

□ – Inne dane osobowe szczególnych kategorii:
.....................................................................
1

Lub podmiot przetwarzający

3) Osobą reprezentującą Administratora jest p. Leif Anders Skipenes – Prezes Zarządu.
Kontakt w sprawie przetwarzania danych możliwy pod adresem mailowym rodo@istrail.pl
4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów
uprawnionych do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5) Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do zrealizowania celu
i zadania, w jakim zostały zebrane.
6) ISTRAIL Sp. z o.o. jako administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania.
W określonych sytuacjach będzie miał Pan/Pani prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Każde z tych żądań rozpatrywać będziemy indywidulanie.
9) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa)
10) ISTRAIL Sp. z o.o. pozyskał Pani/Pana dane osobowe od:
………………………………………………………………………………………………
11) Podstawę prawną pozyskania i przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi
………………………………………………………………………………………………
Niniejszą informację przygotowano w dwóch egzemplarzach, jednym dla Spółki, drugim dla
osoby, której dane dotyczą.

