
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 Przeźmierowo, 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. f RODO – w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych 

interesów, w szczególności w celu obsługi Państwa wniosków i prowadzenia z 

Państwem komunikacji, odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie, w celu 

analizowania informacji, w tym danych osobowych pod kątem możliwości 

świadczenia usług w danej lokalizacji oraz w celach statystycznych; 

3.2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków 

prawnych oraz wykazania, iż weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych 

zgodnie z prawem; 

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

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie może warunkować 

podjęcie przez nas określonych działań (np. abyśmy mogli do państwa oddzwonić poprosimy 

o podanie numeru telefonu).  

5. Możemy przetwarzać w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu 

oraz inne dane, jakie podadzą nam Państwo w trakcie rozmowy. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie wskazanym 

w przepisach prawa lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi, okresy te mogą być 

różne w zależności od tego, w jakim celu kontaktują się Państwo z nami. 

7. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

dokonujemy wobec Państwa profilowania. 

8. Przysługują Państwu następujące uprawnienia, w celu realizacji których to uprawnień 

prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: 

8.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe 

i dostępu do nich na Państwa wniosek, jak również prawo do dokonania 

sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych; 

8.2. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz 

w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do: 

8.2.1. usunięcia danych osobowych; 

8.2.2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

8.2.3. przenoszenia danych osobowych; 



8.2.4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. 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 wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 


