
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt MdM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, ul. Antoniego Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000765400,
NIP: 6263032549, REGON: 382090808, e-mail: partner@misot.pl, tel.: +48 32 810 20 20.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając
informację na adres e-mail: iod@mdm.misot.pl lub listownie i osobiście pod adresem
siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu,

adres e-mail uzyskaliśmy w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z ISP Forum
stworzonego dla operatorów ISP celem wymiany wiedzy i doświadczenia.

 Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu,
adres e-mail uzyskaliśmy w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z ISP Forum
stworzonego dla operatorów ISP w celach marketingowych po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej MIŚOT

 Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu,
adres e-mail uzyskaliśmy w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z ISP Forum
stworzonego dla operatorów ISP będą wykorzystywane do autoryzacji i
potwierdzenia tożsamości przez system epid.pl, którego Administratorem jest
MIŚOT S.A.

PODSTAWA PRAWNA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel
Administratora wynika z art. 6 ust. 1 lit. A 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) –
osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana
zgody.

ODBIORCY DANYCH
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa. Pani/Pana dane w przypadkach ściśle określonych
przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
Dane są przekazywane do systemu EPID.PL, którego Administratorem jest MiSOT S.A w
celu dokonania autoryzacji i potwierdzenia tożsamości. Administrator Danych Osobowych
zawarł w tym względzie stosowne umowy powierzenia.
Dane będą udostępniane innym członkom grupy kapitałowej Grupa MiŚOT w celach
marketingowych za Pana/Pani zgodą.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ



Informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator

przetwarza Pani/Pana dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem są one

nieprawidłowe lub niekompletne,
3) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych

dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na
danych,

4) usunięcia danych,
5) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi

danych lub przesłania ich do Pani/Pana,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych

odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją,

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych
osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) w celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym
żądaniem w formie wiadomości e-mail na adres: iod@mdm.misot.pl.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub
w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na
automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie
podejmowaną decyzją.


