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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

sporządzona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L numer 119, strona 1, dalej jako: RODO) 

 

Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na 

potrzeby udzielania informacji dotyczących możliwości ewentualnego członkostwa 

reprezentowanej przez Ciebie organizacji w Skandynawsko-Polskiej Izbie Gospodarczej 

oraz warunków tego członkostwa. 

 

L.P. RODZAJ INFORMACJI INFORMACJA 

1.  administrator danych osobowych   Skandynawsko-Polska Izba Gospodarczą z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Wiśniowej 40 B lok. 9, 02-520 Warszawa, wpisana do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000109920, posiadająca 

numer REGON: 010959752, posiadająca numer NIP: 5212883774 

2.  dane kontaktowe administratora 

danych osobowych 

Możesz skontaktować się z nami: 

- elektronicznie pod następującym adresem e-mail: spcc@spcc.pl 

lub  

- pisemnie na adres:   

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarczą  

ul. Wiśniowej 40 B lok. 9 

02-520 Warszawa, 

 

3.  cele przetwarzania danych 

osobowych 

1)  informowanie o możliwości i korzyściach z członkostwa 

reprezentowanej przez Ciebie organizacji w   Skandynawsko-

Polskiej Izbie Gospodarczej  

2) informowanie o działalności Skandynawsko-Polskiej Izby 

Gospodarczej w zakresie organizowanych lub 

współorganizowanych wydarzeń, spotkań, szkoleń, 

konferencji, konkursów oraz prowadzonych badaniach i 

ankietach oraz zapraszanie na te wydarzenia, spotkania, 

szkolenia, konferencje oraz do udziału w konkursach, 

badaniach i ankietach 

 

4.  Kategorie odnośnych danych 

osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie 

niezbędnym wyłącznie do celów kontaktowych, co oznacza, że 

przetwarzamy jedynie następujące Twoje dane: imię i nazwisko, 

numer telefonu lub e-mail.   

5.  podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych 

realizacja prawnie uzasadnionego interesu Skandynawsko-Polskiej 

Izby Gospodarczej (art.6 ust.1 lit. f) RODO) związana z 
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wykonywaniem jej statutowych zadań oraz jej działalnością 

mającą na celu powiększenie grona jej członków – w odniesieniu 

do celów wskazanych powyżej w pkt 3  

6.  informacje o kategoriach 

odbiorców danych osobowych 

dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora 

danych osobowych, w szczególności dostawcy usług 

informatycznych  

7.  kryteria ustalania okresu 

przechowywania danych 

osobowych 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia braku 

zainteresowania członkostwem w Skandynawsko-Polskiej Izbie 

Gospodarczej lub skutecznego skorzystania przez Ciebie z Twoich 

praw, o których mowa poniżej w pkt 8 w zakresie zorientowanym 

na ograniczenie lub zakończenie przetwarzania Twoich danych, nie 

dłużej jednak niż rok od uzyskania danych i braku wyrażenia w 

tym czasie woli przystąpienia do Skandynawsko-Polskiej Izby 

Gospodarczej  

 

8.  informacje o prawach osoby, 

której dane są przetwarzane 

osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez 

administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania 

 

osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania 

dotyczących jej danych osobowych, którego dotyczy art. 21 

RODO 

 

9.  informacje o prawie wniesienia 

skargi do organu nadzorczego 

osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

10.  informacja, czy podanie danych 

osobowych jest wymogiem 

ustawowym lub umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy oraz 

czy osoba, której dane dotyczą, 

jest zobowiązana do ich podania 

i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania 

danych 

podanie danych osobowych do realizacji celów wskazanych w 

punkcie 3, nie jest warunkiem ustawowym, ani umownym, jest 

jednak niezbędne w celu utrzymania kontaktu związanego z 

potencjalnym przystąpieniem do Skandynawsko-Polskiej Izby 

Gospodarczej i uzyskania informacji o jej działalności celem 

rozważenia korzyści związanych z członkostwem  

 

11.  informacje o zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym o 

profilowaniu 

administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, ani profilowania 

12.  źródło pochodzenia danych 

osobowych 

Dane ogólnodostępne 

 

 


