
Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji mailowej 

Ta korespondencja, wraz z załącznikami może zawierać informacje prawnie 

chronione. Informujemy, iż ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione 

wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami 

tej wiadomości lub otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o usunięcie wszelkich kopii tej 

wiadomości oraz o powiadomienie o tym nadawcy przedmiotowej wiadomości.  Ponadto 

informujemy, że w sieci publicznej zachowanie 100% bezpieczeństwa obrotu informacji jest w 

zasadzie niemożliwe. Korzystając z poczty elektronicznej w kontaktach z Konsorcjum i 

Fundacją wyrażacie Państwo zgodę na tę formę komunikacji. Jednocześnie informujmy, że 

zarówno Konsorcjum jak i Fundacja podejmują wszelkie niezbędne środki celem 

zabezpieczenia przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed dostępem 

niepowołanych osób trzecich. 

 
Administratorem danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, 

numeru telefonu, adresu IP, jest Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski oraz 

Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu i Analiz Prawno-

Gospodarczych, ul. Chopina 29/9A, 20-023 Lublin, NIP 7123304184. 

 
Państwa dane osobowe są przetwarzane zależnie od sposobu ich uzyskania:  

 

a) w celu podtrzymania kontaktu z Państwem w związku z zapytaniem, które skierowaliście 

Państwo drogą elektroniczną, w tym także w celu przygotowania oferty i realizacji umowy, w 

takim wypadku podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie dopuszczalnych celów 

administratora oraz Państwa zgoda,  

b) w przypadku pozyskania kontaktu od osoby trzeciej (np. członka Konsorcjum) lub z 

powszechnie dostępnych źródeł w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów 

Konsorcjum i Fundacji, w tym realizacji usług na rzecz członków Konsorcjum, zgodnie z 

umową,  

c) w przypadku pozyskania danych od Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy, w celu 

kontaktu z Państwem w związku z realizacją usług,  

d) w związku z członkostwem w Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski w 

celu  podtrzymania kontaktu z Państwem,  przygotowania oferty i realizacji celów statutowych 

Fundacji jak i Konsorcjum, w takim wypadku podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie 

dopuszczalnych celów administratora. 

 
Dane przechowywane będą do zakończenia okresu przedawnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych w związku z ich pozyskaniem. Na warunkach określonych przepisami prawa macie 

Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania 

przeniesienia danych, prawa te mogą być ograniczone w zakresie przewidzianym przez 

przepisy prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji zapraszamy do kontaktu 

pod adresem: fundacja@konsorcjumbgp.pl. Organem nadzorczym, do którego przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 


