
 

 

 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez  ITEL SOLUTIONS Sp. z o.o. 
 
 
Informację o tym kto przetwarza dane i sposobie kontaktu 

1. Administratorem danych osobowych jest ITEL SOLUTIONS Sp. z o.o.  z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, w rozumieniu z art. 13 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 (RODO). 

2. Wszelką korespondencję związaną z danymi osobowymi oraz związane z tym żądania i 
oświadczenia prosimy kierować na adres ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań lub 
elektronicznie na adres bok@itel-solutions.pl  lub telefonicznie na numer Biura Obsługi 
Klienta +48 61 846 50 00 

3. Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod adresem 
administracja@itel-solutions.pl  Lub pod adresem siedziby Spółki z adnotacją 
„Inspektor Ochrony Danych Osobowych” 
 
Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych 
 
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 RODO  
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresach wskazanych w treści 

udzielonej zgody w celu: 
a) Działań związanych z podjęciem zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania 
b) Wykonywania obowiązków związanych z przepisami prawa  
c) Realizacji uzasadnionych prawnie interesów Spółki lub strony trzeciej 
d) Działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 

3. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy 

Informacje na temat odbiorcy danych osobowych  
1. Organy władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa 
2. Podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji umowy 
3. Podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa   

 
Okres przetwarzania danych osobowych  

1. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i przez okres 
występowania wzajemnych roszczeń, reklamacji oraz do wypełnienia obowiązków 
określonych przepisami prawa 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

Prawa w odniesieniu do danych osobowych 

1. Prawo do żądania  dostępu do swoich danych osobowych, tj. ich  sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przeniesienia danych do innego administratora. 

3. Prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych  
Osobowych. 

 
Skarga dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
1. Prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych jako do wyznaczonego jako organ nadzorczy właściwy do wniesienia 
skargi w związku z podejrzeniem naruszenia obowiązujących przepisów prawa. 

 
 
 


