
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w zakresie przetwarzania danych osobowych.  

1. Administratorem danych osobowych Partnerów (będących osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą) lub osób działających w imieniu Partnera, czyli podmiotem 

decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są wskazane dane osobowe 
jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe SP. Z o.o., ul. Ptasia 2a lok. 15, 87-800 Włocławek. 

2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na 

adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@mbm.wloclawek.pl.  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie pani Marleny Zasada, z którym 
można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@mbm.wloclawek.pl.  

4. Dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, adres, numer telefonu) będą przetwarzane 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) („RODO”) w następujących celach i w oparciu o następujące 
podstawy prawne: 

• w celu realizacji zgłoszenia, celach marketingowych, analitycznych, statystycznych i 

archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora 

polega na prowadzeniu promocji Akcji, dołączaniu poszczególnych podmiotów do wzięcia 

udziału w Akcji, prowadzenia statystyk liczby zgłoszeń podmiotów chcących wziąć udział 
/ biorących udział w Akcji, monitorowania zasięgu Akcji, rodzaju i liczby podmiotów 

przyłączających się do niej oraz polepszenia działalności promocyjnej Administratora); 

• w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polega na ochronie jego praw). 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty biorące udział w przeprowadzeniu Akcji:  

• podmioty współorganizujące Akcję, zajmujące się jej koordynacją; 

• operatorzy systemów informatycznych; 

• kancelarie prawne lub podatkowe; 

• podmioty archiwizujące dokumenty. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o 

profilowanie wywołujące skutki prawne.  
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Akcji, a po tym czasie przez okres 

wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony 

przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). Dane osobowe będą również przetwarzane w 
celach analitycznych, archiwalnych oraz statystycznych do czasu osiągnięcia celu przez 

Administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą. 

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych oraz do ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

9. PRAWO DO SPRZECIWU - w przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych 
w oparciu o usprawiedliwiony interes Administrator nie będzie ich dłużej przetwarzać dla 

wskazanych celów, jeżeli osoby, których dane dotyczą wniosą sprzeciw wobec takiego 

przetwarzania. Osoby, których dane dotyczą mają prawo w dowolnym momencie wnieść 
bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego ich danych osobowych, gdy: (1) 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub 

dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się osoby, 

których dane dotyczą znalazły lub (2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim 

marketingiem bezpośrednim. Osoby, których dane dotyczą mogą wnieść sprzeciw pisząc na adres 

e-mail: iodo@mbm.wloclawek.pl. 
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10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w udziału w Akcji. 

Niepodanie niezbędnych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w 
Akcji. 

11. W przypadku gdy dane osobowe Partnera będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą nie są pozyskiwane w związku ze zgłoszeniem bezpośrednio od Partnera, są one 
pozyskiwane od osób działających w imieniu Partnera (jego pracowników / współpracowników 

/ innych umocowanych osób).  

 


