KLAUZULA INFORMACYJNA
25 maja 2018 roku rozpoczęło swoje stosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii
Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
W związku z powyższym, w wykonaniu obowiązku nałożonego na nas w art. 13 RODO
przedstawiamy Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Rzeszowie.
Administrator danych / kontakt
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Izba Przemysłowo
– Handlowa z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 24/47, 35 – 060 Rzeszów, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171929.
Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się na adres e –
mail: iph@iph.rzeszow.pl oraz pisemnie na adres: Izba Przemysłowo – Handlowa, ul.
Słowackiego 24/47, 35 – 060 Rzeszów.
Jakie dane przetwarzamy?
W związku z korzystaniem przez Panią/Pana z usług świadczonych przez Izbę Przemysłowo –
Handlową w Rzeszowie (tj. usług szkoleniowych, udział w konferencjach, seminariach, w Gali
Wiarygodnych Firm i Liderów Województwa Podkarpackiego, misjach gospodarczych, targach,
projektach unijnych, projektach międzynarodowych, lub przynależność firmy do PodkarpackoŚwiętokrzyskiego Klastra INNOWATOR, itp.) przetwarzamy następujące Pani/Pana dane
osobowe :
imię, nazwisko,
nazwa firmy,
adres do korespondencji,
NIP, REGON,
numer telefonu kontaktowego, numer faxu,
adres e – mail,
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu korzystania z usług
świadczonych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celach:
a)
b)
c)
d)

sprawozdawczych, statystycznych, dokumentacyjnych, archiwalnych;
kontaktu w związku z realizacją działań statutowych Izby Przemysłowo - Handlowej ;
zawierania i wykonywania umów zgodnych z zadaniami i statutem Izby;
wysyłania zawiadomień/ zaproszeń/ ofert na realizowane przedsięwzięcia, szkolenia,
konferencje, targi, rozmowy gospodarcze,

e) ewidencjonowania operacji finansowych związanych z uiszczaniem składek
członkowskich,
f) prowadzenia dokumentacji związanej z przynależnością firmy do klastra budowlanego
„INNOWATOR”,
g) prowadzenia dokumentacji dotyczącej projektów unijnych i międzynarodowych
realizowanych przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Rzeszowie.
h) prowadzenia dokumentacji i materiałów reklamowych związanych z certyfikatem
Wiarygodnej Firmy Województwa Podkarpackiego oraz wyróżnieniem Lider
Województwa Podkarpackiego.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w powyższych celach wynika z art. 6 ust. 1
lit. a, b, c, f RODO.
Informujemy, że we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli
zautomatyzowanej analizy Pani/Pana danych i opracowania przewidywań na temat preferencji
lub przyszłych zachowań.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres czasu maksymalnie 10 lat w celach
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, statystycznych i archiwizacyjnych.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani
do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe udostępniamy organom władzy publicznej, podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT, podmiotom
świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, podmiotom prowadzącym działalność kurierską
lub pocztową, firmom hostingowym, firmom marketingowym, podmiotom prowadzącym
działalność windykacyjną.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). W sytuacji zamiaru przekazania danych poza EOG, co nastąpi
wyłącznie jeśli państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę danych osobowych,
poinformujemy Panią/Pana o tym fakcie.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie
Pani/Pana zgody, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan
zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od tego przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

