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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych? 

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa 
dane osobowe, przedstawiam następujące informacje.  

Administratorem Państwa danych jest: UTA Sp. z o.o.; ul. Bonifraterska 17; 00-203 Warszawa; e-mail:  biuro@uta.pl 

Na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich możecie 
Państwo również przeczytać informacje znajdujące się na stronie www.uta.pl 

2. W jakim celu będą przetwarzane Państwa dane? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i 
usług, stanowiącego prawnie uzasadniony interes UTA Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

Ponieważ wyrazicie Państwo zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w 
celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu 
marketingu bezpośredniego, w tym będących wynikiem profilowania. 

3. Jakie dane będą przetwarzane 

Będziemy przetwarzać wyłącznie dane kontaktowe podane w formularzu na stronie internetowej, ti. imię, nazwisko, 
adres i nazwę firmy, adres e-mail oraz nr telefonu.  

4. Jak długo będą przechowywane Państwa dane? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wysyłania raportu opisanego na stronie internetowej, do 
czasu zawarcia stosownej umowy z naszą spółką lub do czasu złożenia przez Państwa stosownego, zasadnego 
żądania zaprzestania ich dalszego przetwarzania. 

5. Komu mogą zostać ujawnione Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom UTA Sp z o.o., emitentowi kart 
UTA w celu przygotowania elementów niezbędnych do przedstawienia oferty oraz podmiotom udzielającym 
wsparcia UTA Sp. z o.o. na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Profilowanie 

Państwa dane mogą być profilowane, w celu przedstawienia bardziej dostosowanej oferty, w związku z potencjalną 
współpracą. 

7. Jakie są Państwa prawa? 

Przysługuje Państwu prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
- zasadnego żądania usunięcia swoich danych, 
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
- przenoszenia swoich danych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, 
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).  

Pamiętajcie Państwo, że podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania 
Państwu zamówionego raportu. 
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