
Klauzula informacyjna do zgody na przetwarzanie danych: 

 

• PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie 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 jako: 

„RODO”). 

 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Perspecto Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu [53-150 Wrocław], ul. Gajowicka 195, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000375236, NIP 8971769598. 

 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyjaśnienia zgłoszonej okoliczności i udzielenia 

odpowiedzi na zadane pytanie, prowadzenia konta na portalu, przedstawiania bieżących ofert 

wykonywania badań marketingowych, a w przypadku wyrażenia osobnej zgody również w celu 

przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub telefonicznie na podany numer 

telefonu. Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w razie zaistnienia uzasadnionego 

interesu prawnego administratora.  

 

• Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody. W każdym 

momencie może Pani/ Pan wycofać zgodę. W tym celu należy skontaktować się z administratorem w 

formie pisemnej (na adres siedziby administratora) lub w formie elektronicznej na adres e-mail 

daneosobowe@perspecto.pl (w tytule należy wpisać „Wycofanie zgody”). Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Prosimy o wskazanie w informacji o wycofaniu swojego imienia i nazwiska, a także czy 

wycofuje Pani / Pan wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. W razie braku tych informacji, gdy nie 

uda nam się z Panią/ Panem skontaktować przyjmiemy, że wycofanie dotyczy wszystkich udzielonych 

zgód. 

 

• Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego w razie 

wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, Administratora jako jego prawnie uzasadniony 

interes na podstawie Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub 

telefoniczną.  

 

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Damian Klimas, e-mail: iod@perspecto.pl 

 

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług droga elektroniczną, 

w tym do momentu wycofania przez Panią / Pana zgody, nie dłużej niż przez okres prowadzenia 

działalności przez administratora a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia 

w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w 

zakresie w jakim nastąpiło wycofanie zgody. W celu  realizacji marketingu bezpośredniego dane 

osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu.   

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie  bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu należy 
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przesłać e-mail na adres: daneosobowe@perspecto.pl bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-

150 Wrocław. 

 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub 

powszechnie obowiązujących przepisów. 

 

• Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania 

miejsca zamieszkania oraz posiadanych kwalifikacji do proponowanej Pani/Panu oferty oraz poprzez 

elektroniczne metody rekrutacji. 

 

• Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są: podmioty przetwarzające na podstawie umowy o 

powierzenie przetwarzania danych (np. podmioty powiązane ze spółką Perspecto Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, podmioty, którym dane przekazywane są dla 

prawidłowego zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną; usługodawcy). 

 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem korzystania z wybranej 

funkcjonalności strony internetowej oraz warunkiem nawiązania kontaktu z administratorem. Cofnięcie 

zgody powoduje, że nie możemy przesłać Pani/ Panu ofert badań. 
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