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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 o przetwarzaniu danych osobowych 

- do formularza kontaktowego na www - 
 

 
Wypełniając formularz kontaktowy i wysyłając nam za jego pośrednictwem wiadomość powierzasz nam do przetwarzania 
zawarte w nim dane osobowe i wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas 
Twoich danych osobowych, nie korzystaj z formularza kontaktowego, a zadzwoń do nas na wskazany obok numer telefonu. 
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej: RODO) 
informuję, iż: 
 
1) administratorem Twoich danych osobowych jest ADESS BROKER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. Katowicka 47, 

41-500 Chorzów, telefon: +48 32 3070692, e-mail: biuro@adess.pl (dalej: Administrator); 
2) Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z kontaktem zainicjowanym przez Ciebie za 

pośrednictwem formularza kontaktowego, a tym samym – w zależności od treści otrzymanej wiadomości podstawą 
przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w niektórych przypadkach, kiedy jasno wynika to z 
treści przesłanej przez Ciebie wiadomości, usprawiedliwiony interes Administratora jakim jest realizacja marketingu 
bezpośredniego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a tym samym nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że kontakt 
z Tobą może być niemożliwy; 

4) Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, a gdy wyraziłeś/aś w swojej wiadomości chęć otrzymania informacji handlowej, do czasu zgłoszenia przez 
Ciebie sprzeciwu w tym zakresie; 

5) odbiorcą Twoich danych osobowych są: 
Ø dostawca usług hostingowych; 
Ø dostawcy innych usług dla Administratora’ 

6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji 
międzynarodowych; 

7) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

8) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
9) masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jednak nie ma to wpływu na legalność przetwarzania 

Twoich danych do czasu cofnięcia zgody; 
10) masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane 

osobowe, które dostarczyłaś/eś Administratorowi, w tym możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 
11) w celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem na dane kontaktowe podane w pkt 1) powyżej; 
12) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeśli 

uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 
13) w oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania*. 
 
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych 
osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
 
 
 
 


