
Obowiązek informacyjny 
 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktu, w związku z wyrażeniem chęci 

na zawarcie umowy na świadczenie Kwalifikowanej usługi RDE z płatnością z dołu oraz w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednioart. 6 ust.1 lit. b 
oraz art. 6 ust. 1 li. f 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. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem 

przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft na podstawie 
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, dostępnych w 
części Online Services Data Protection Addendum (DPA) pod adresem: 
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że 
administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych, w szczególności 
podmiotom świadczącym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. usługi informatyczne, prawne, 
doradcze, audytowe, a także podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowiązana 
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, nie 
dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 


