Klauzula informacyjna marketingowa

Szanowni Państwo,
dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych.
Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
Jako administrator Państwa danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy. O
wszystkich zmianach, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować
na bieżąco.
I.

Dane Współadministratorów danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami
decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe są spółki:
1) Solumus Spółka Akcyjna, z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP 365599238, KRS
0000640579
2) Solumus Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą 09-410 Płock, ul. Armii
Krajowej 34 lok. 5 NIP: 774-320-45-48, REGON: 142996044, KRS: 0000751370
3) Solumus Gas Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą 02-927 Warszawa, ul.
Zdrojowa 40, NIP: 7543073372, REGON: 161535897; KRS: 0000465964
4) Solumus Spółka Akcyjna Energia Spółka Komandytowa z siedzibą 02-927 Warszawa, ul.
Zdrojowa 40, NIP: 5252661442; REGON: 364607042, KRS: 0000732978
5) Solumus Spółka Akcyjna Capital Spółka Komandytowa z siedzibą 02-927 Warszawa, ul.
Zdrojowa 40, NIP: 5252649056, REGON: 363807425, KRS: 0000701568
Dalej jako „Współadministator”, łącznie jako „Współadministratorzy”
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami
uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających
z RODO.
W szczególności pragniemy Panią/Pana poinformować o tym, że:
1. Za wykonanie obowiązku informacyjnego jest odpowiedzialny każdy Współadministator.
2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw
Właściciela danych osobowych. Przy czym, Współadministrator wskazany w pkt. 1 jest
odpowiedzialny za realizację żądania właściciela danych osobowych.
3. Współadministator wymieniony w pkt. 1 pełnieni funkcje punktu kontaktowego (pod adresem
korespondencyjnym 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40 oraz pod adresem e-mail
rodo@solumus.pl ) dla wszystkich podmiotów z Grupy Solumus.
4. W każdym przypadku, każdy Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw
właściciela danych osobowych pozostałych Współadministratorom, którzy przetwarzali dane
osobowych oraz Współadministratorowi wymienionemu w pkt.1.
5. Współadministrator wskazany w pkt. 1 prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym
znajdują się zbiory danych osobowych pozostałych Współadministratorów. Każdy
Współadministrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Współadministratora
wymienionego w pkt. 1.
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Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych przez e-mail: rodo@solumus.pl lub pisemnie na adres siedziby
Współadministratora wskazany w pkt I powyżej.
Cele i podstawy przetwarzania:
W ramach współpracy ze swoimi kontrahentami, jako administrator danych osobowych,
przetwarzamy do naszych kontrahentów możemy kierować informacje i komunikaty
marketingowe, w celu informowania o wydarzeniach, promocjach i innych zdarzeniach które mogą
Państwa zainteresować. W tym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym do celów
marketingu bezpośredniego (motyw 47 preambuły RODO).
Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu z nami nie są pozyskiwanie przez
nas niekiedy bezpośrednio, zwracamy się z prośbą o przekazywanie niniejszej informacji wszystkim
osobom, które zgłosiliście lub zgłosicie Państwo do kontaktu w relacjach z nami.
Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez Państwa zaprzestania
przesyłania komunikatów marketingowych. Administrator może przechowywać dane osobowe
dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie
przechowywanie.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. prawo do przenoszenia danych osobowych
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Administratora,
podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz osobom
upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
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Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i
Norwegia).
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Państwa.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Imię i nazwisko, adres e-mail, zawód i zatrudnienie, numer telefonu, dane identyfikacyjne.
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