
 
Obowiązek informacyjny realizowany w związku 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 (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych) – „RODO” 
  

  
W związku z przesłaniem formularza badania satysfakcji z udziału w projekcie pn. 
„mBank zatrudnia 45+.” przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administrator: Administratorem moich danych osobowych jest Marta Siech 

Consulting z siedzibą w 34 - 221 Skawica, ul. Skawica 375, zwana dalej 
„Administratorem” 

2. Dane kontaktowe Administratora: Z Administratorem mogę się kontaktować 
pisemnie na adres: Skawica 375, 34 - 221 Skawica lub na adres mailowy: 
marta.siech@thebloom.pro 

3. Kategorie danych osobowych: Moje dane osobowe, które będzie przetwarzać 
Administrator obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, wiek, wykształcenie, 

4. Cele przetwarzania danych osobowych: Moje dane osobowe są przetwarzane w celu 
badania satysfakcji z udziału w Projekcie „mBank zatrudnia 45+”, 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podstawą przetwarzania moich 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, a w odniesieniu do szczególnych kategorii 
danych osobowych ar. 9 ust. 2 pkt. a  RODO czyli moja zgoda. 

6. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą̨: Przysługuje mi: 
a)        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do moich danych osobowych, 
b)        na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania moich danych 
osobowych 
c)        na podstawie art. 17 RODO prawo żądania usunięcia moich danych 
osobowych 
d)        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
moich danych osobowych, 
e)        na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania moich danych osobowych, 
f)         na podstawie art. 20 RODO prawo żądania przenoszenia moich danych 
osobowych, 
g)        na podstawie art. 7 RODO prawo wycofania w dowolnym momencie zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem w 
sposób określony w pkt. 2. 

h)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony 
danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 
00-193 Warszawa; https://www.Uodo.gov.pl/pl/p/kont–kt;. tel.: (22) 531 03 00 - 
gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub 
inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

7. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami moich danych osobowych są: mBank S.A. ul. 
Prosta 18. 00-850 Warszawa; LAB Services sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowska 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kont%E2%80%93kt;


148/150 lok. 18.01; 90-063 Łódź oraz podmioty którym Administrator zleca 
wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w 
szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, obsługi 
prawnej lub doradczej, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego. 
Odbiorcami moich danych osobowych mogą być również podmioty i organy 
uprawnione do otrzymania moich danych - tylko w uzasadnionych przypadkach i na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Okres przechowywania danych osobowych: Moje dane osobowe będą przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebranie tj. do momentu 
przeprowadzenia badania satysfakcji lub do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Źródło pochodzenia danych osobowych: Administrator pozyskuje moje dane osobowe 
z przedłożonych przeze mnie dokumentów i oświadczeń np. formularza badania 
satysfakcji itp. 

10. Dobrowolność/Obowiązek podania danych osobowych: Podanie moich danych 
osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów, o 
których mowa w pkt 4 powyżej. 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie: Administrator nie będzie 
wykorzystywać moich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mających 
(w szczególności profilowanie) wpływ na moją sytuację prawną lub wpływających na 
moją sytuację w inny podobny sposób. 

12. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego: Administrator nie przekazuje 
moich danych osobowych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

 


