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Klauzula informacyjna 

Korespondencja elektroniczna 

 

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest Antywirus.com Jolanta Pilarz-Markowska z siedzibą w 

Gdyni (81-366) ul. Armii Krajowej 23/13. 

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@antywirus.com. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w następujących w celach: 

• umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem Danych oraz podejmowania kontaktu 

z adresatami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych 

interesów administratora), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażona zgoda) jeżeli korespondencja 

będzie związana z przesyłaniem informacji handlowych; 

• dokumentowania ustaleń dokonywanych z Klientami, Kontrahentami i innymi osobami na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów 

administratora); 

• przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora); 

• dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

(realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora). 

 

Korespondencja przechowywana będzie przez okres 1 roku, chyba że wiadomość będzie 

zawierała istotne treści dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w takim przypadku 

wiadomości będą przechowywane przez okres 3 lat, czy do momentu upływu terminu 

przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym. 
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Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania 

celów przetwarzania na podstawie 

stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Administratorem zgodnie 

z art. 28 RODO przetwarzają  dane na zlecenie i w imieniu Administratora danych. 

 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w 

przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia korespondencji. 


