Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Strefie Konsumenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L, Nr 119) dalej „RODO” informujemy Panią/Pana o
przetwarzaniu danych osobowych i zasadach, na jakich się to odbywa. Prosimy o zapoznanie
się z poniższymi informacjami.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strefy Konsumenta jest
Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą przy ul. Poleskiej 44, 25-325 w Kielcach (,,Administrator”). Może Pani/Pan
kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego na stronie www.kidt.pl lub przesyłając wiadomość email na adres:
iodo@kidt.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej
adresem siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj.
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we
wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych
Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
iodo@kidt.pl. lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej
adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych”.
3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe:
a) podane przez Panią/Pana w formularzu przy logowaniu do Strefy Konsumenta
tj. login, imię, nazwisko, nr PESEL, serii i nr dokumentu potwierdzającego
tożsamość, adres email.
b) zawarte w przesłanym przez Panią/Pana zdjęciu dowodu tożsamości mogące
obejmować w szczególności: imię i nazwisko, zdjęcie, imiona rodziców, miejsce
urodzenia, nr PESEL adres zamieszkania, kolor oczu, wzrost, płeć,
obywatelstwo.
4. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach:
a) udostępnienia Pani/Panu informacji gospodarczej o sobie lub innych
podmiotach;
b) wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem
obejmującej korzystanie ze Strefy Konsumenta, na zasadach określonych w
Regulaminie Strefy Konsumenta
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora
d) ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami
e) wysyłania informacji handlowych, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
zgody

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w
art. 22 b i 23 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)
(art. 6 ust. 1 pkt. c RODO)
b) zawarcie umowy korzystania ze Strefy Konsumenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) uzasadniony interes administratora wobec przetwarzania danych osobowych
obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO)
d) uzasadniony interes administratora polegający na ewentualnym dochodzeniu,
ustaleniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e) zgoda, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie
informacji handlowych od Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu Strefy Konsumenta jest
dobrowolne, ale niezbędne do korzystania ze Strefy Konsumenta i udostępnienia
Pani/Panu informacji gospodarczej. Konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana
ww. danych osobowych jest niemożność udostępniania Pani/Panu informacji
gospodarczej.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające w imieniu organów publicznych, w
zakresie i do celów wynikających z przepisów prawa oraz inne podmioty, którym
Administrator zleca czynności z przetwarzaniem danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do podmiotów
przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora. W
przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz
przenoszenia danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie
informacji handlowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Dane
kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych to: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa,
tel.:
22
531
03
00,
elektroniczna
skrzynka
podawcza:
https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/unauth_step0.page?
eservice=0000&type=procedura,wniosek&referer=external&institutionID=45

