
 
Informační povinnost PORTA KMI POLSKO 

(kontaktní formulář) 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
"RODO"), Vás informujeme, že: 

 
1) Správcem Vašich osobních údajů (ADO) je: Akciová společnost Porta KMI Polsko se sídlem v Bolszewo,                          

NIP: 5850006204, KRS: 0000838758. 

2) Naše kontaktní údaje jsou: info@porta.com.pl, poštovní adresa Bolszewo (84-239), ul. Szkolna 54. 

3) Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese: IOD_PORTA@baltis.pl nebo 
korespondenčně na adrese "Pověřenec pro ochranu osobních údajů Porta", ul.Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdyně 
nebo na adrese ADO (bod 2). 

4) Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1: 
a) dopis RODO v souvislosti s Vaším souhlasem, v souvislosti s odesláním formuláře, 
b) lit. f RODO (oprávněný zájem ADO), přičemž oprávněným zájmem ADO je vyšetřování nebo obrana proti 

nárokům, 
c) RODO (oprávněný zájem ADO), přičemž oprávněným zájmem ADO je přímý marketing vlastních produktů a 

služeb ADO, včetně profilování zákazníků podle jejich potřeb a preferencí, jakož i průzkumů spokojenosti 

zákazníků.  
5) Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro obdržení odpovědi na zadaný kontaktní formulář na vaši žádost.  
6) Příjemci osobních údajů mohou být:  

a) Oprávněné orgány veřejné moci, 
b) subjekty spolupracující s ADO v rámci své činnosti, přičemž kategoriemi těchto příjemců mohou být například 

poskytovatelé IT služeb, marketingové agentury, subjekty poskytující poštovní nebo kurýrní služby, subjekty 
poskytující právní poradenství a obhajobu nároků apod. 

7) Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro účely zpracování uvedené v bodě 4: 
a) v rozsahu výslovného souhlasu po dobu do jeho odvolání, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost 

zpracování údajů prováděného ADO před jeho odvoláním; 
b) v rámci realizace oprávněných zájmů společnosti ADO budou údaje zpracovávány až do úspěšného vyřešení 

Vaší námitky proti zpracování údajů; 
c) v oblasti přímého marketingu budou údaje zpracovávány, dokud nevznesete námitku proti zpracování údajů 

pro tento účel.  
8) Informujeme Vás o Vašem právu na:  

a) přistupovat ke svým osobním údajům a vyžádat si jejich kopii,  
b) opravovat Vaše osobní údaje, 
c) požadovat omezení zpracování Vašich údajů, 
d) odvolat souhlas, který jste udělili, 
e) přenositelnost údajů,  
f) vymazat údaje, pokud není sledován žádný jiný účel zpracování,  
g) vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů ADO ve vztahu k Vaší 

konkrétní situaci, 
h) vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněných zájmů společnosti ADO v souvislosti s 

prováděním činností přímého marketingu, včetně profilování.  
9) Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo ADO písemně nebo 
e-mailem IOD_PORTA@baltis.pl (body 2, 3). 

10) Informujeme Vás o právu podat stížnost u dozorového úřadu. V Polsku je tímto orgánem předseda Úřadu pro 
ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, 00-193 Varšava). 
11) ADO nepředává Vaše údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 
12) ADO ve vztahu k Vašim osobním údajům uplatňuje profilování (běžné) v souvislosti s prováděním přímých 
marketingových aktivit produktů a služeb ADO. Cílem profilování je přizpůsobit reklamní sdělení a obchodní a 
marketingové informace, které Vám zasílají, individuálním potřebám a preferencím příjemce. ADO neprovádí 
automatizovaná rozhodnutí, která by mohla mít právní účinky nebo jinak ovlivnit situaci subjektů údajů. 


