
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w korespondencji nadesłanej za 

pośrednictwem formularza jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 

(00-732), zarejestrowana w przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS, prowadzony przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał 

zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44, adres  

e-mail kontakt_komunikaty@agora.pl (dalej Administrator). W każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania danych przez Administratora można się skontaktować  

z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail iod@agora.pl. 

 

 

2. Dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, 

której dotyczy korespondencja. Dane będą przetwarzane najdłużej przez okres  

6 miesięcy od dnia załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Okres ten 

może zostać wydłużony, w razie konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 

ust. 1 lit. f RODO (RODO -  Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE) - tj. uzasadniony interes administratora 

danych polegający na zapewnieniu możliwości kontaktu w sprawach serwisu oraz 

usług świadczonych przez Administratora. Prawnie uzasadniony interes 

Administratora może także polegać na ustaleniu, dochodzeniu i obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami. 

 

 

3. Każdemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych 

z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli jego dane są przetwarzane  

w uzasadnionym celu administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 

4. Każdy ma prawo wglądu w swoje dane, może żądać ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania lub usunięcia. Każdy ma także prawo żądania przeniesienia swoich 

danych. 

 

5. Każdy może złożyć skargę do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie danych kontaktowych 

uniemożliwi kontakt, w celu załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. 

 

7. Więcej o zasadach przetwarzania i ochrony danych znajdziesz w naszej Polityce 

Prywatności: http://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23413995,polityka-

prywatnosci.html 
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