
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA W ZWIĄZKU ZE 

SKIEROWANĄ KORESPONDENCJĄ DO FUNDACJI PGZ 

 

1. Administrator danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiej Grupy 

Zbrojeniowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (dalej jako „Fundacja”). 

Dane kontaktowe do Administratora: ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, e-mail: 

rodo_fundacja@pgzsa.pl. 

2. Cele i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO1 - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora, w tym: 

a. obsługi przyjętej korespondencji i rozpatrzenia Państwa sprawy, odpowiedzi na 

pytania zadane za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej; 

b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Fundacji; 

c. archiwalnych. 

 

3. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleci 

przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcy usług IT) oraz organy uprawnione do 

otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych 

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi 

powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi 

przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do 

 

1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 , zm. 
Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127,poz.2). 
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dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Okres ten wynosi jednak 

nie dłużej niż 5 lat upływających od końca roku otrzymania wiadomości, chyba że 

pojawi się konkretny powód dla dalszego przetwarzania Państwa danych (np. w wyniku 

nawiązania współpracy i podpisania odpowiedniej umowy), czyli zmieni się cel 

przetwarzania. Jeśli cel przetwarzania ulegnie zmianie, zostaną Państwo o tym 

poinformowani. 

6.  Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 

nieaktualne; 

c. prawo do usunięcia danych, jeśli administrator nie ma podstaw, aby przetwarzał 

Państwa dane; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli Państwa zdaniem 

administrator ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je 

bezpodstawnie; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e–mail: 

rodo_fundacja@pgzsa.pl. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej obsługi 

korespondencji. 

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych oraz profilowanie 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

a także nie będą poddawane profilowaniu. 
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