1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PFR Portal PPK sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących
praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail
rodo@pfrportal.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1
powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) komunikacji za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail oraz przez telefon,
b) zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie RODO :
a) Art. 6 ust. 1 lit a – wyrażonej zgody, przez którą rozumie się podanie danych w celu
wykonania kontaktu z Administratorem
c) Art. 6 ust. 1 lit f - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych
z celami w jakich zostały zebrane.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa
organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane
podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł
stosowną umowę.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia (jeśli nie są realizowane inne cele przetwarzania)
d) ograniczenia przetwarzania;
e) sprzeciwu na przetwarzanie
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane
kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

