Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW
IZBY GOSPODARCZEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana jako członka Izby
Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (dalej również jako: „IGKM”) o sposobie i celu w jakim
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających
z regulacji o ochronie danych osobowych.
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, ul. Jana
Pawła Woronicza 27, 02-640 Warszawa. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z
IGKM:




kierując korespondencję na adres: ul. Jana Pawła Woronicza 27, 02-640 Warszawa;
poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: igkm@igkm.pl;
oraz kontakt telefoniczny: +48 22 848-21-01.

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel
przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o
ochronie danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z członkostwem w IGKM w oparciu o
prawnie uzasadniony interes realizowany przez IGKM (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane są
przetwarzane w celu realizacji członkostwa w IGKM lub w celu realizacji działań przed przyjęciem
w poczet członków IGKM, które są wykonywane na Pani/Pana życzenie.
Pani/Pana dane osobowe, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą być przetwarzane do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IGKM (art. 6 ust. 1 lit f
RODO) także w szerszym zakresie, np.: dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami;
marketing bezpośredni produktów i usług (np. publikacji IGKM).
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3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z
Panią/Panem lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub
strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy IGKM.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
IGKM i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z IGKM i wyłącznie zgodnie z poleceniami IGKM oraz pod warunkiem
zachowania poufności.
4. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.
członkostwa w IGKM lub działań zmierzających do członkostwa:
 w zakresie członkostwa – do czasu zakończenia członkostwa, a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów IGKM, stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
danych.
5. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?
Ma Pani/Pan prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy IGKM przetwarza dane do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
 w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z
marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
 żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w
celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie
polega na otrzymaniu od IGKM Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich
danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy
danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa IGKM,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

2

6. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?
Aby umożliwić zawarcie korzystanie z praw i obowiązków członkowskich jest Pani/Pan
zobowiązany do podania swoich danych osobowych.
7. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane
osobowe i jakie są ich kategorie?
Przede wszystkim gromadzone przez IGKM dane osobowe pochodzą bezpośrednio od członków
IGKM. IGKM przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane
bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące
Panią/Pana), dane kontaktowe, dane socjo-demograficzne (związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą), dane dotyczące istniejących zobowiązań.
Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. z:
 baz IGKM,
 biur informacji gospodarczej,
oraz od:
 osób reprezentujących Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie.
W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również
z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.:
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych
źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w
zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób
reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z
wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.
8. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co
jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Niniejsze dotyczy w
szczególności wysyłania informacji o aktualnie dostępnych publikacjach IGKM, wysyłania
propozycji skorzystania z prenumeraty publikacji IGKM, wysyłania informacji o walnych
zgromadzeniach, podjętych uchwałach lub obradach organów IGKM.
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