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Klauzula obowiązku informacyjnego dla osób składających podpisy pod petycją 

Zgodnie 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; dalej jako: „RODO”) informujemy, że: 

I. Administrator i jego dane kontaktowe 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BIO4FUTURE POLSKA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, ul. Leśna 18, 41-914 Bytom, 
Polska posługująca się numerem NIP: 6263042654, REGON: 388871211, KRS: 0000898678 
(dalej jako „Administrator”). 

II. Możesz skontaktować się z Administratorem: 

• w formie pisemnej – adres do korespondencji: ul. Leśna 18, 41-914 Bytom 

• drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: petycja@pellet4future.com 

III. Podstawa i cele przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony 
interes realizowany przez Administratora w postaci złożenia petycji do jej adresata – art. 6 
ust. 1 lit. f RODO. Dodatkowo, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

IV. Czas przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla 
których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli 
podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie je 
przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

V. Kategorie odbiorców 

Państwa dane osobowe będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków 
ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. 
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Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej. 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowanie 

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w 
tym również w formie profilowania. 

VII. Przysługuje Państwu prawo: 

• dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

• do przenoszenia danych osobowych; 

• do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim 
podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem); 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w 
zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

W celu skorzystania z uprawnień mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.


