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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Informacje administratora danych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: Rozporządzenie): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Enigma 

Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-234 Warszawa, (tel. 

+48 22 570 57 10, e-mail biuro@enigma.com.pl).   

2. Administrator posiada Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod 

adresem e-mail: iod@enigma.com.pl lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Enigma Systemy 

Ochrony Informacji sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie oraz w celu: 

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu weryfikacji przez Administratora 

możliwości nawiązania z Panią/Panem współpracy w charakterze partnera, 

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym 

przez Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń. 

4. Przewidywani odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator 

prowadzi proces weryfikacji możliwości nawiązania z Panią/Panem współpracy w charakterze partnera 

(np. operator telekomunikacyjny), podmioty którym Administrator zleca świadczenie usług doradczych, 

audytowych, podatkowych, pomocy prawnej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały 

zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:  

a. weryfikacja możliwości podjęcia współpracy w charakterze Partnera – do momentu zakończenia 

procesu weryfikacji albo do momentu zwarcia z Panią/Panem umowy o współpracy 

w charakterze partnera,  

b. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora: ustalenie, obrona i dochodzenie 

roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez 

Administratora uzasadnionego sprzeciwu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7. Posiada Pani/Pan ponadto prawo do wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu uzasadnionego 

Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku uwzględnienia przez Administratora 

uzasadnionego sprzeciwu albo wniesienia sprzeciwu Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej 

przetwarzane. 

8. W celu realizacji przysługujących praw, o których mowa powyżej, winna Pani/ winien Pan skontaktować 

się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Administratora, korzystając ze wskazanych 

powyżej danych. 

9. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy 

Rozporządzenia. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, jest warunkiem weryfikacji przez 
Administratora możliwości podjęcia z Panią/Panem współpracy w charakterze partnera. 
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