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Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe 
 

a. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Izba Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani 
do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS pod 
numerem 474028. Nasz NIP to 701-039-19-22. 
Możesz się z nami skontaktować: 

a. listownie: ul. Pańska 96 lok. 4, 00-837 Warszawa, 

b. e-mailem na adres: biuro@eizba.pl, 

c. telefonicznie pod numerem: +48 506 577 824 .  

 
b. Jakie masz prawa? 

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe: 
1) masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  
2) możesz dokonywać ich sprostowania, 
3) możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, czyli 

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. 
Tekst RODO znajdziesz tutaj, 

4) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO. 
 

c. Czy po podaniu nam swoich danych możesz wyrazić sprzeciw wobec ich dalszego 
przetwarzania? 
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: 
1) na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 
2) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga 

uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. 
 

d. Co zrobić jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem? 
W takiej sytuacji możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes 
Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa. 

 
 

e. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
Weryfikacji i oceny Twojego zgłoszenia uczestnictwa w grupie New Technology for 
Omnicommerce. W przypadku pozytywnej oceny Twojego zgłoszenia Twoje dane będą 
przetwarzane także w celu zapewnienia Ci możliwości udziału w wybranym spotkaniu grupy. 
 

f. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zgłosić swojego uczestnictwa w 
grupie New Technology for Omnicommerce. 

 
g. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
https://uodo.gov.pl/
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h. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest weryfikacja Twojego zgłoszenia uczestnictwa 
w grupie New Technology for Omnicommerce, a w przypadku jego pozytywnej weryfikacji 
zapewnienie Ci możliwości udziału w wybranym spotkaniu grupy. 

 
i. Komu przekażemy Twoje dane? 

1) Dostawcom narzędzi do wysyłki maili. 
2) Podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych osobowych dla nas. 
3) Dostawcom narzędzi do przeprowadzania telekonferencji i wideorozmów. 

 
j. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  

Przez czas niezbędny do: 
1) dokonania weryfikacji i oceny Twojego zgłoszenia; w przypadku negatywnej oceny, 

będziemy przechowywali Twoje dane jeszcze przez 1 miesiąc; 
2) zapewnienia Twojego udziału w spotkaniu grupy New Technology for Omnicommerce 

oraz trwania naszej współpracy w jej ramach. Po zakończeniu tej współpracy usuniemy 
Twoje dane. 

 
k. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane 
po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji 
będziemy Cię informowali.  

 


