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Działając na podstawie 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)w załączeniu  
przedkładamy Klauzulę informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
O ile w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy przekazywane i przetwarzane 
będą dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia o treści, jak poniżej: 

 
1. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego z siedzibą w Płock, Stary Rynek 8, Tel. 243649989; 
email: biuro@igrp.com.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS:0000180105, NIP: 7742786459, informuje, że jest 
administratorem danych osobowych. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego, co oznacza w szczególności: 

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego danych 
osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest: 

a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Zamawiający jest stroną; 

b) prawnie usprawiedliwiony interes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego (zgodnie z art. 6. 
ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych 
roszczeń; 

4. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego 
podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Izbę 
Gospodarczą Regionu Płockiego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi 
fakturowania, archiwizacji. 

5. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane dobrowolnie  podczas kontaktu 
telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego lub zostały pozyskane ze źródeł 
ogólnodostępnych, tj. reklamy w mediach, strony www. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji; udzielania 
odpowiedzi na zapytania; przekazywania informacji i zaproszeń dotyczących organizowanych 
szkoleń, spotkań, imprez przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego lub instytucje 
współpracujące; prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych; wykonania umów; 
wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych; windykacji należności oraz z 
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wynikających postanowień zawartych w pkt. 2 § 6 Statutu Izby Gospodarczej Regionu 
Płockiego. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO w sytuacji, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. W kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ich zmianą, 
sprostowaniem, usunięciem bądź ograniczeniem ich przetwarzania, prosimy o kontakt 
biuro@igrp.com.pl  

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 


