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KLAUZULA INFORMACYJNA - INFOLINIA INEA

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) jest 
INEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo, 62-081 Przeźmie-
rowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000861001, REGON: 387080789, NIP: 7812013054. 

2. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@inea.com.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzać możemy na podstawie i w celach:  
3.1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - kontaktu z Państwem i przedstawienia oferty handlowej dotyczącej naszych produktów i usług  

(jeżeli wyrażają Państwo na to zgodę);  
3.2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wykazania, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wypełniamy obowiązki 

prawne);  
3.3. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - sprawdzenia, czy są Państwo już naszymi klientami. Jeżeli tak, zapoznania się przez nasze-

go przedstawiciela handlowego z informacjami o usługach, które dotychczas dla Państwa świadczymy i przygotowania jak  
najkorzystniejszej oferty, na podstawie Państwa preferencji (realizujemy nasz prawnie usprawiedliwiony interes);

3.4. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgodę na ich przetwarzanie mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, w tym: 
5.1. handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług; 
5.2. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne; 
5.3. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne; 
5.4. naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw. 

6. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać do czasu zawarcia umowy lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych lub do chwili utraty przez nie praktycznego znaczenia przez Administratora, w zależności od tego, która z tych sytu-
acji wystąpi jako pierwsza. W przypadku wystąpienia sporu na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, do czasu jego 
rozstrzygnięcia.

7. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych, ich sprostowania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego 
dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Ponadto w sytuacjach określonych w prawie ochrony 
danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do przeniesienia 
danych osobowych.  

8. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. 
Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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