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KLAUZULA INFORMACYJNA I REGULAMIN dla uczestników badań lub konkursów opiniotwórczych 
zapraszanych przez Embis. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż: 

1. Administrator 

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka Embis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000528401, NIP 7781427115, REGON 300058013, telefon 696032020, 
mail: rodo@embis.com.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail rodo@embis.com.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora: Embis Sp. z o.o. Sp.K. ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań 
lub pod numerem telefonu: 696032020. 

3. Cele i podstawy przetwarzania  

Administrator przetwarza dane w celach statutowych, wypełnienia obowiązków prawnych, prawnie 
uzasadnionych interesów gospodarczych i prawnych dotyczących organizacji i prawidłowego 
działania Embis Sp. Z o.o. Sp.K.   

a. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji 
wskazanych celów na podstawie przesłanek prawych zgodnych z RODO, a pracownicy i 
współpracownicy Administratora są zobowiązani do zachowywania poufności i 
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 

b. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO). Administrator informuje, iż rejestracja oraz udział w badaniu lub konkursie 
jest jednoznaczny z wyrażeniem świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w badaniu lub 
konkursie. 

c. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 li. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, 
w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

oraz ubezpieczeń społecznych; 

d. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 
lit. f RODO).  
 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Zakres danych przetwarzanych niezbędnych do realizacji umów wynikających w prowadzonych 
badań lub konkursów opiniotwórczych dla celów podatkowo-ubezpieczeniowych obejmuje:  

mailto:rodo@embis.com.pl


   

Embis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań 
KRS VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Poznaniu nr 0000528401  

 BDO 000496629  NIP 7781427115 kapitał zakładowy 2200 zł REGON 300058013  

61 670 75 20 biuro@embis.com.pl + 48 www.embis.com.pl  

 imię i nazwisko 

 numer pesel  

 dane kontaktowe 

 adres zamieszkania  

 numer rachunku bankowego 
oraz inne dane osobowe, jeśli przepisy ciążące na administratorze wymagają ich posiadania, a także 
dane podane dobrowolnie przez uczestnika spotkania lub konkursu, np.: 

 wizerunek (zdjęcie) 

 wizerunek + wypowiedź podczas nagrania audio-video z przebiegu badania lub konkursu 

 wykształcenie 

 inne dane kontaktowe 

 kwalifikacje zawodowe 

 wyróżnienia, testy, preferencje konsumenckie itp. 
 
Dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Podmiot danych świadomie i 
dobrowolnie przekazuje Administratorowi dane poprzez wypełnienie formularza, ankiety 
konkursowej, wysłanie poczty elektronicznej (e-mail), rozmowę telefoniczną, sms lub inną 
dopuszczalną formę. W sytuacji kiedy dane osobowe nie będą pochodziły bezpośrednio od osoby, 
której dane dotyczą, Administrator zobowiązuje się do podania informacji o źródle danych. 
 

5. Odbiorcy danych 
 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: 

 organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do dostępu lub 
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na 
administratorze obowiązków, 

 podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie 

 podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom 
usług IT), 

 podmiotom świadczącym dla administratora usługi z zakresu pomocy prawnej lub usługi 
doradcze. 

 uczestnikom biorącym udział w badaniu lub konkursie 

 administrator może na podstawie upoważnień lub odrębnych umów udostępniać lub 
powierzać przetwarzanie danych uprawnionym osobom lub podmiotom współpracującym lub 
biorącym udział w świadczeniu usługi prawidłowej organizacji i realizacji badań lub 
konkursów, których upoważnił lub z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania 
danych. 

 pracownicy administratora tj. osoby które są upoważnione i które mogą przetwarzać dane 
na wyraźne polecenie i upoważnienie Administratora, przez co nie wymagają odrębnych 
umów powierzenia przetwarzania, podmioty współorganizujące spotkania lub konkursy, 
zapewniające Administratorowi rozwiązania chmurowe, infrastrukturę informatyczną i 
sieciową, bezpieczeństwo, inni podwykonawcy i partnerzy Administratora 

6. Czas przetwarzania danych 

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zależy od celu/ów 
przetwarzania oraz momentu osiągnięcia celu/ów, dla których są one przetwarzane. 

 nagranie (dźwięk i obraz) ze spotkania lub z przebiegu konkursu jest usuwane w ciągu 1 
miesiąca od zakończenia badania lub konkursu 

 dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane, przechowywane do 
momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu 

 dane związane z wykonaniem umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy będą 
przetwarzane i przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu 
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku 
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przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa oraz zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego (nie dłużej niż 10 lat) 

 dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisu prawa będą 
przechowywane w celach archiwalnych i dowodowych, zgodnie z przepisami prawa jak np. 
przepisy podatkowe, które nakazują przechowywanie danych przez określony czas - dane 
potrzebne do wystawienia faktury, dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń, 
ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (nie dłużej niż 10 lat) 

 
7.  Prawa osób, których dane dotyczą:   

 

Przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do danych art. 15 RODO, 
2. prawo żądania ich sprostowania art. 16 RODO, 
3. prawo do usunięcia danych art. 17 RODO, 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO, 
5. prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO, 
6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną 

Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO. 
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 
 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do 
jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie 
między jej udzieleniem a cofnięciem. 

8. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii 
Europejskiej. 

9. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie 
wpływać na Pana/Pani sytuację. 

10. Inne postanowienia 
 

a. Administrator zobowiązuje Uczestników badania lub konkursu do nieutrudniania i 
niezakłócania oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami oraz 
mogącymi naruszać dobra osobiste innych Uczestników, osób trzecich lub 
uzasadniony interes administratora. 

b. Administrator informuje, że podczas udziału w badaniu lub konkursie obowiązuje, z 
wyłączeniem administratora, zakaz nagrywania i upowszechniania materiałów lub 
treści bez pisemnej zgody administratora 

c. Uczestnicy badania lub konkursu są zobowiązani do zachowania w poufności treści 
wypowiedzi innych uczestników oraz przebiegu i celu badania lub konkursu.  
 

 

 


