
 

Na podstawie art. 13 ust.1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 

dnia 27.09.2016 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 

(zwana dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

Poniższe zasady wchodzą w życie z dniem 25.05.2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GZ-BROKER sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (00-372) przy ulicy Foksal 18 zwana dalej Spółką. 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę 

o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w Spółce. 

3. Dane kontaktowe w sprawach RODO w Spółce przedstawiają się następująco: 

gz_broker@onet.eu 

4. Dane Pani/Pana będą przechowywane i przetwarzane w celach wykonywania działalności 

związanej z przedmiotem działalności firmy, w tym w celach marketingowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 

ust.1 lit.a RODO 

6. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach 

marketingowych, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu odwołania przez 

Panią/Pana wyrażonej zgody. 

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez Spółkę 

działalnością oraz wywiązania się przez Spółkę z wszelkich ciążących na niej obowiązków 

prawnych, które będą wynikały z umów bądź obowiązującego prawa. 

8. Odbiorcą danych osobowych będą firmy i podmioty zajmujące się współpracą i obsługą Spółki, 

a także organy ścigania, sądy oraz organy administracji publicznej, w tym skarbowej. 

9. Spółka, jako Administrator Pani/Pana danych osobowych zapewnia, że przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, będących w naszym posiadaniu. Dane te 

może Pani/Pan w każdej chwili sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

10. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego 

Administratora. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. Podanie danych w zakresie punktu 6 jest dobrowolne. 

 

 

Administrator 
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