
Uprzejmie informujemy, że: 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer 

telefonu jest Leszek Kun QBusiness Media w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 

Bielany Wrocławskie, REGON: 020741034, NIP 898-152-44-44; 

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. 

a) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej: „RODO”). Jeśli nie wyrazi 

Pan/Pani zgody nie będziemy mogli informować Pana/Pani o usługach, najnowszych 

wydarzeniach biznesowych, nie będziemy mogli też wysyłać zaproszeń na spotkania biznesowe 

i konferencje; 

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o najnowszych wydarzeniach 

biznesowych, a także zaproszeń na spotkania biznesowe i konferencje oraz o usługach,. Dbamy o 

Pana/Pani dane i nie wykorzystujemy ich w celu przesyłania niezamówionej informacji handlowej; 

4. możemy przetwarzać Pana/Pani dane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń jako uzasadniony 

interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

5. w dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody pozostaje 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

6. pozyskaliśmy Pana/Pani dane: 

- bezpośrednio od Pana/Pani; 

- ze źródeł publicznych oraz ogólnie dostępnych (w tym ze stron internetowych), 

7. będziemy przechowywać Pana/Pani dane do momentu wycofania zgody. Możemy przechowywać 

Pana/Pani dane również przez okres przedawnienia roszczeń; 

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które z nami współpracują, m.in. 

podmiotom świadczącym dla nas usługi IT, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, i in.; 

9. z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, przykładowo w zakresie usług IT, Pana/Pani 

dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim 

przypadku zawsze będzie się to odbywało w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo Pana/Pani 

danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; 

10. w zakresie przewidzianym prawem może Pan/Pani realizować następujące prawa: prawo do żądania 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a także prawo do 

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

 


