
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SANPRO SYNERGY Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 85/87 

(dalej: Sanpro). 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu kontaktowego, adres e-

mail, uzyskane od Pani/Pana, będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów, którymi jest prowadzenie korespondencji z osobami, występującymi do Sanpro 

z prośbą o udzielenie informacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) 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), zwanego dalej: RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe? 

Sanpro będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym 

powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Sanpro. Podmioty 

którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności 

do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane 

osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w 

państwie trzecim. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie 

z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i 

organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły 

odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są 

przekazywane poza obszar EOG, Sanpro stosuje Standardowe klauzule umowne oraz 

Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku 

których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. 

Ponadto Sanpro będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki 

obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze 

stosunku łączącego Panią/Pana z Sanpro. 

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między 

Panią/Panem a Sanpro, nie dłużej niż przez 1 rok od Pani/Pana ostatniego kontaktu z 



Sanpro. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, Pani/Pana 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody. 

Jakie ma Pani/Pan prawa? 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, 

b. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, 

o których mowa w art. 16 RODO, 

c. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 

RODO, 

d. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, 

e. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

f. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w 

art. 21 RODO, 

g. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 

RODO, 

Jeżeli uważa Pani/Pan że, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

 

Kontakt  

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych 

lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z 

nami: 

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk 

Tel: + 48 22 211 18 60  E-mail: np.: iod.sanpro@impel.pl  

SANPRO SYNERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 90-318 Łódź, ul. 

H. Sienkiewicza 85/87. 

mailto:iod.sanpro@impel.pl

