Klauzula informacyjna
przeznaczona dla osób fizycznych dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
w postępowaniach sądowych przed Stałym Sądem Polubownym przy WarmińskoMazurskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej
Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 95/46/WE (zwanego dalej
rozporządzeniem RODO):
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (adres: ul. Erwina Kruka 10, 10-540
Olsztyn,
tel.
89
527-27-65,
tel./fax
89 527-42-51, e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl), zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Erwina Kruka 10,
10-540 Olsztyn 89 527-27-65, tel./fax 89 527-42-51 lub e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl
3) przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o rozpoznanie sporu
przez Stały Sąd Polubowny działający przy Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim
Inspektorze Inspekcji Handlowej oraz zapisie na Sąd Polubowny jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego art. 3
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U.
2017 r. poz. 1063 ze zm.);
4) dane osobowe będą udostępnione innym odbiorcom: pracownikom Administratora,
wyznaczonemu składowi orzekającemu, drugiej stronie sporu, rzeczoznawcy
(biegłemu) jeżeli zostanie w sprawie powołany oraz sądowi powszechnemu w
przypadku prowadzenia przez ten sąd postępowania;
5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa wskazany w
pkt 3 klauzuli;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) i
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14
poz. 67 ze zm.).

