INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ITB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą
w Katowicach, ul. Graniczna 29/215, 40-017 Katowice, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000419850, NIP 9542737428, REGON 242928720 (dalej jako: „ITB”) oraz
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16, 02-013
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000316678, NIP 9512270210, REGON 141637225 (dalej jako: „Współadministratorzy”),
informują, że:
a) są współadministratorami danych osobowych osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą oraz danych osobowych wspólników lub członków organów
spółek prawa handlowego,
b) Współadministratorzy nie wyznaczyli inspektora ochrony danych osobowych.
Współadministratorzy ustanawiają punkt kontaktowy, z którym osoba, której dane
osobowe dotyczą, może skontaktować się w sprawach obrony jej danych osobowych:
adres e-mail: sekretariat@itblegal.pl, telefon: +48 (32) 77 45 888, adres: ITB Legal
Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, ul. Graniczna
29/215, 40-017 Katowice
c) zgodnie z ustaleniami pomiędzy Współadministratorami, ITB jest odpowiedzialna za
wykonanie względem Państwa obowiązku informacyjnego, ITB jest odpowiedzialna za
umożliwienie Państwu wykonania przysługujących Państwu praw. Niezależnie od
tego ustalenia mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych
współadministratorów. W takim przypadku Twoje żądanie zostanie przekazane do
ITB, który zajmie się realizacją Państwa żądania,
d) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wspólnego zadania
Współadministratorów w postaci identyfikacji barier i luk prawnych w kontekście
efektywnego wykorzystania nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z
umieszczaniem i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej,
e) odbiorcami Państwa danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania
danych
osobowych
na
podstawie
przepisów
prawa
i
pracownicy/zleceniobiorcy Współadministratorów odpowiedzialni za realizacją
zadania, o którym mowa w lit. d) powyżej. Osoby te są zobowiązane do zachowania w
poufności otrzymanych danych,

f) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, dane
osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody,
g) nie zamierzają przekazywać Państwa danych ani do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowej,
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w
ankiecie,
i) posiadają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

