
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

I. Administrator danych osobowych: 

Współadministratorami Państwa danych osobowych 

są Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski 

oraz  Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. 

Instytut Dialogu i Analiz-Prawno-Gospodarczych 

z siedzibą w Lublinie przy Chopina 29/9A , 20-023 

Lublin. Ze Współadministratorami można się 

skontaktować pod wskazanym wyżej adresem 

korespondencyjnym lub pod adresem poczty 

elektronicznej: fundacja@konsorcjumbgp.pl. 

II. Cele i podstawy przetwarzania: 

1) 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. 

2) w celu podtrzymania kontaktu z Państwem 

w związku z zapytaniem, które skierowaliście 

Państwo drogą elektroniczną lub tradycyjną, w tym 

także w celu przygotowania oferty i realizacji umowy, 

w takim wypadku podstawą przetwarzania jest 

realizacja prawnie dopuszczalnych celów 

administratora oraz Państwa zgoda,  

3) w przypadku pozyskania kontaktu od osoby trzeciej 

(np. członka Konsorcjum) lub z powszechnie 

dostępnych źródeł w celu realizacji prawnie 

usprawiedliwionych celów Fundacji, w tym realizacji 

usług na rzecz członków Fundacji, zgodnie z umową,  

4) w przypadku pozyskania danych od Państwa 

pracodawcy lub zleceniodawcy, w celu kontaktu 

z Państwem w związku z realizacją usług,  

III. Kategorie przetwarzanych danych: 

Podstawowe dane identyfikacyjne, dane 

identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, 

elektroniczne dane identyfikacyjne, funkcje społeczne, 

wyróżnienia, dane kontaktowe, doświadczenie 

zawodowe, edukacja i szkolenia, nauczanie 

akademickie, publikacje, aktualne zatrudnienie, 

nagrania wideo, wizerunek, nagrania dźwięku. 

IV. Odbiorca danych: 

Bez Państwa wiedzy i zgody nie udostępniamy 

nikomu danych osobowych. Jednak, w niezbędnym 

zakresie, w trosce o najwyższą jakość świadczonych 

przez Konsorcjum i Fundację usług, mogą one zostać 

udostępnione: podmiotom, z których usług 

korzystamy przy ich przetwarzaniu: np. firmy 

księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy 

szkód, agencje  

 

marketingowe i innym niezależnym odbiorcom, 

których oferta uzupełnia naszą; partnerom, których 

oferta uzupełnia naszą lub którzy są partnerami 

organizowanych przez nas przedsięwzięć; sponsorom 

organizowanych przez nas przedsięwzięć; członkom 

Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych: 

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, 

Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane pozyskane w celu złożenia deklaracji 

członkostwa w Konsorcjum Bezpieczeństwo 

Gospodarcze Polski przechowujemy przez okres 

trwania członkostwa oraz do końca roku 

kalendarzowego następującego po roku, w którym 

ostatni raz się Państwo z nami kontaktowali; 

 

Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy 

współpracy przechowujemy przez okres negocjowania 

umowy oraz do końca roku kalendarzowego 

następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami 

Państwo kontaktowali w sprawie jej zawarcia; 

 

Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem 

umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z umowy; 

 

Państwa podstawowe dane kontaktowe 

przechowujemy dla potrzeb marketingu 

bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, 

aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich 

przetwarzania w tym celu, cofną zgodę, jeśli 

przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody 

marketingowej, lub sami ustalimy, że się 

zdezaktualizowały. 

VII. Przysługujące Państwu prawa:  

a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii,  

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, 

f) przenoszenia danych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 



 h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby 

Państwo zgłosili przysługujące żądanie Fundacji 

Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut 

Dialogi i Analiz Prawno-Gospodarczych. Na 

stronie: www.konsorcjumbgp.pl/think-

thank/rodo znajdą Państwo przewidziane ku 

temu procedury. 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności 

podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest: 

• warunkiem złożenia deklaracji członkostwa 

w Konsorcjum 

• wymogiem zawarcia umowy współpracy,  

• dobrowolne 

Jeżeli nie podasz danych: 

• możemy odmówić przyjęcia Cię w poczet 

członków Konsorcjum 

•  możemy odmówić zawarcia umowy, 

•  możemy odmówić naszego świadczenia. 

IX. Informacja o źródle danych 

Państwa dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, 

od firmy będącej członkiem Konsorcjum, jego 

partnera, a także ze strony internetowej Państwa 

firmy, Państwa publicznego profilu LinkedIn, 

Państwa publicznego profilu Facebook oraz 

z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego, 

CEIDG oraz innych publicznych źródeł. 

X. Zmiany polityki prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej 

polityki prywatności poprzez przesłanie do 

Państwa nowej polityki prywatności za 

pośrednictwem poczty mail. 

 

 


