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INFORMACJE ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie, 

 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO), poniżej 

podajemy istotne informacje o przetwarzaniu przez Nas Pani/Pana danych osobowych w związku z  

wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera Pracodawców Pomorza. 

 

 

Administrator Pani/Pana 

danych osobowych i jego 

dane kontaktowe 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek 

Pracodawców „PRACODAWCY POMORZA” z siedzibą w 

Gdańsku (80-219) przy al. Zwycięstwa 24, wpisany przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000160084, NIP: 9570744558, REGON: 

190179164 (dalej jako: „Organizacja”). 

Może Pani/Pan skontaktować się z Organizacją  w następujący 

sposób: 

- telefonicznie: 58-340-08-90 

- elektronicznie pod następującym adresem e-mail: 

biuro@pracodawcypomorza.pl  

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Związek 

Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, al. Zwycięstwa 24, 80-219 

Gdańsk, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

Cele i podstawy prawne 

przetwarzania danych 

osobowych oraz prawnie 

uzasadnione interesy 

Organizacji 

W przypadku zapisania się na newsletter, Pani/Pana dane osobowe są 

przetwarzane w następujących celach:  

II. zapisania się do newslettera oraz przesyłania newslettera (w 

przypadku kliknięcia w link aktywacyjny wysłany na Pani/Pana 

skrzynkę e-mail), tj. informacji handlowych,  materiałów 

reklamowych, informacji o wydarzeniach organizowanych lub 

współorganizowanych  przez Organizację oraz informacji o 

działalności Organizacji - podstawą prawną przetwarzania jest Pani / 

Pana udzielona dobrowolnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).   

 

Zgodę może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do 

tego czasu. 

II. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z newsletterem lub z przetwarzaniem Pani/Pana 
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danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do 

realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami. 

Kategorie odbiorców 

danych  

 

 

 

 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące 

podmioty świadczące usługi: 

- informatyczne i nowych technologii (IT), 

- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,  

- drukarskie i archiwizacyjne, 

- analityczne i doradcze, 

- płatnicze, 

- prawne i windykacyjne. 

Okres przechowywania 

Pani/Pana osobowych 

danych  

Organizacja będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w 

następujących okresach, zależnie od celu: 

I. zapisania się do newslettera i przesyłania newslettera, tj. 

informacji handlowych,  materiałów reklamowych, informacji o 

wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych  przez 

Organizację oraz informacji o działalności Organizacji – do czasu 

cofnięcia przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie albo – jeżeli 

nie doszło do kliknięcia w link aktywacyjny zapisu na newsletter – do 

czasu wygaśnięcia linka aktywacyjnego (30 dni); 

 

II. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z newsletterem lub z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych - do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu 

lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo 

do momentu uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu. 

 

Przysługujące Pani/Panu 

prawa 

Ma Pani/Pan prawo:  

 dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich 

przetwarzania lub usunięcia; 

 przenoszenia danych osobowych, których nam Pani/Pan 

dostarczyła, tj. otrzymania tych danych osobowych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan  

prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. 

Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo 

żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez 

Organizację bezpośrednio innemu administratorowi; 

 cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych do tego czasu. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 

Organizacją - dane kontaktowe są wskazane wyżej. 

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
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zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

Prawo do sprzeciwu  Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Przyczyną sprzeciwu musi być szczególna sytuacja. Wniesienie 

sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w powyższym celu, chyba że wykażemy istnienie 

ważnych podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami.  

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z 

Organizacją – dane kontaktowe wskazane są powyżej. 

Informacja o wymogu 

lub dobrowolności 

podania danych oraz 

konsekwencjach ich 

niepodania 

Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest zawsze 

dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) 

nie rodzi żadnych konsekwencji.  

 


