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Na podstawie art. 13 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, zwanego dalej RODO
informujemy, że:
ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
jest Imogena Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Imogena Spółka z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego od numerem KRS 0000880206, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; posiada numer NIP: 7792523064, Regon:
388060257.Można kontaktować się z nami poprzez e-mail pod adresem biuro@imogena.pl albo tradycyjną
pocztą kierowaną na adres: Imogena Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
W Imogena Sp. z o.o. wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem: aneta.lyzwa@imogena.pl
lub przesyłając korespondencję na adres : Adama Vetulaniego 14 31-226 Kraków.

W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?
Administrator przetwarza dane osobowe kontrahentów będących osobami fizycznymi na postawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas jej obowiązywania;
art. 6 1 lit. c - w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym w
szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora, w tym w
szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty i osoby uprawnione na mocy obowiązujących
przepisów prawa, podmioty i osoby przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane osobowe, zgodnie z przepisami będą przechowywane w sposób gwarantujący zachowanie ich
poufności, integralności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez okres trwania umowy oraz przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa
uległa rozwiązaniu lub wygasła, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres jej przechowywania.
Jeżeli dane osobowe były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
będą w tym celu przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający
z przepisów Kodeksu Cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów przechowywania (jeśli przepisy
prawa nie stanowią inaczej) dane są usuwane.
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JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, uzyskanie
dostępu do kopii danych;
prawo do sprostowania danych;
prawo do usunięcia danych po okresie ich przechowywania o którym mowa powyżej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania wyłącznie do
przechowywania;
prawo do przenoszenia danych – wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy przekazać
dane, jeśli jest to technicznie możliwe;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.
WYMÓG USTAWOWY PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem zawarcia umowy. W przypadku ich
niepodania umowa nie zostanie zawarta.
INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Prezes Imogena Sp. z o.o.

