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Klauzula informacyjna dot. marketingu
W związku z obowiązywaniem 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), niniejszym informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INSTYTUT RAKOWSKIEGO Andrzej Rakowski z siedzibą w
Sierosławiu, ul. Leśna 1, NIP: 5781021547.
1. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:
a. przesyłania Państwu informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej –
na podstawie wyrażonej zgody,
b. marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - na
podstawie wyrażonej zgody,
c. rozsyłania newslettera na wskazany przez Państwa adres email - na podstawie wyrażonej zgody.
2. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora,
uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy
informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi księgowe,
podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, usługi
hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będą przetwarzane do
momentu jej cofnięcia lub do momentu, gdy Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.
5. Posiadają Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO
b. sprostowania – art. 16 RODO
c. usunięcia – art. 17 RODO
d. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
e. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO
f. prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.
6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W przypadku chęci skorzystania z usługi newsletter, otrzymywania informacji handlowych za
pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też wyrażenia zgody na marketing bezpośredni z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich
niepodanie spowoduje, że nie będą mogli Państwo skorzystać z powyższych usług.
9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.

