
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH ZA

POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

I. Administratorem danych osobowych jest:

Grupa  MP-Mosty  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Jana  Dekerta  18  (30-703  Kraków),
KRS: 0000616811, NIP 6793128168, REGON: 364408839.

Podanie  danych  osobowych,  oznaczonych  w  formularzu  kontaktowym  jako  obowiązkowe,  jest
wymagane  w celu  umożliwienia  nam obsługi  Państwa  zgłoszenia  lub  zapytania.  Podanie  danych
osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, jest dobrowolne. 

Z  Administratorem  można  kontaktować  się: listownie  -  na  adres  siedziby  Administratora,  drogą
mailową - na adres: biuro@mpmosty.pl lub telefonicznie – pod numerem: (12) 312 18 78. 

W  celu  realizacji  uprawnień,  o  których  mowa  w  pkt  VI  prosimy  o  kontakt  listowny  lub  za
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

II. Katalog  przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła:

Administrator  przetwarza  Państwa  dane  osobowe  zawarte  w  formularzu  zgłoszeniowym,
tj. w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

III. Podstawa oraz cel przetwarzania danych:

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane na podstawie
zgody  [art.  6  ust. 1  lit.  a)  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  nr  2016/679
(Rozporządzenie 2016/679) (dalej: „RODO”)] w celu kontaktu z Państwem w związku z przesłanym
zgłoszeniem lub zapytaniem. 

Administrator  zobowiązuje  się  postępować  z  Państwa  danymi  osobowymi  zgodnie  z  zasadami
ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.

IV. Przekazywanie danych  osobowych:

Państwa  dane  osobowe  są  przekazywane  podmiotom,  którym  Administrator  powierzył  ich
przetwarzanie, takim jak w szczególności dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

Dostęp  do  przetwarzanych  danych  mają  upoważnieni  pracownicy  oraz  współpracownicy
Administratora zajmujący się każdorazowo realizacją danego procesu. 

Dodatkowo Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom niż podmioty
opisane powyżej, kiedy jest on ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych. 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego
poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Przechowywanie danych:

Państwa dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o których mowa w pkt II lub
do czasu wycofania zgody. 
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Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony do czasu przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia
potencjalnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Dodatkowo  informujemy,  że  Państwa  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

VI. Przysługujące Państwu prawa:

W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

1) Prawo dostępu do danych, 
2) Prawo do sprostowania danych, 
3) Prawo do usunięcia danych,
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
5) Prawo do przenoszenia danych,
6) Prawo do sprzeciwu.

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje
Państwu prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

VII. Prawo skargi do organu nadzorczego:

Poza prawami wymienionymi powyżej przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do krajowego
organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 (00-193
Warszawa).
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