
  

 

                       

Klauzula informacyjna dla klienta korzystającego z usługi Wirtualnego Biura 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Sp. z 

o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, NIP: 7543069732, REGON: 161506358.  

2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. 

Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: 

iod@pnt.opole.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b 

RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego – przestrzeganie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (m.in. ustawy o rachunkowości), w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora, w 

procesie windykacji - art. 6 ust. 1 lit f RODO, w celu prowadzenia działalności informacyjnej przez PNT 

w Opolu sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz w 

celach promocyjnych działalności PNT w Opolu sp. z o.o. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcy oprogramowania Comarch S.A. , Al. Jana 

Pawła II 39 A, 31 – 864 Kraków, Polska, kancelariom prawnym, Agencji Biegłych Rewidentów "BADEX" 

Spółka z o.o., Władysława Reymonta 45, 46-020 Opole, bankom, Poczcie Polskiej S.A., Urzędowi Skar-

bowemu, ZUS, hostingodawcy skrzynki e-mail  oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisu prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, m.in. ustawy o 

rachunkowości, przepisami prawa podatkowego, z zakresu dochodzenia roszczeń. Dane osobowe 

przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę będą przetwarzane do momentu jej 

odwołania.  

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograni-

czenia przetwarzania tych danych, oraz w przypadku podstawy – art. 6 ust.1 lit b RODO – prawo do 

przenoszenia danych, w przypadku podstawy – art. 6 ust.1 lit f RODO – także prawo do wyrażenie 

sprzeciwu. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do jej odwołania w 

dowolnym momencie.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zau-

tomatyzowane decyzje. 
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