
KLAUZULA INFORMACYJNA 
TOŻSAMOŚĆ  
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest Warszawska Izba Gospodarcza, mająca siedzibę w 
Warszawie 01-210 ul. Szarych Szeregów 8 

DANE KONTAKTOWE  
INSPEKTORA  
OCHRONY DANYCH 

Warszawska Izba Gospodarcza wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z 
którym można się skontaktować poprzez email ido@wig.waw.pl lub pisemnie 
na adres: ul. Szarych Szeregów 9 01-210 Warszawa z dopiskiem „IOD”. Z 
Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I  
PODSTAWA PRAWNA 

Dane będą przetwarzane w celu przekazania i rozpatrzenia petycji zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 
ze zm.). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia ww. 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
oraz wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe zostaną udostępnione Ministrowi Edukacji i Nauki 
 celem rozpatrzenia petycji.  
Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane:  
• podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi  
informatyczne i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i  
niszczenia dokumentów, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają  
dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego  
poleceniami,  
• niezależnym zewnętrznym usługodawcom, dostawcom, partnerom,  
będącym odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i  
operacyjnych),  
• organom ochrony prawnej i instytucjom publicznym upoważnionym do  
tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

PRZEKAZANIE DANYCH  
OSOBOWYCH DO  
PAŃSTWA  TRZECIEGO 
LUB ORGANIZACJI  
MIĘDZYNARODOWEJ  

Nie dotyczy. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane stanowiące dokumentację archiwalną będą przechowywane przez  
okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie przekazane do  
archiwizacji w archiwach WIG 

PRAWA  
PODMIOTÓW  
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  
� żądania dostępu do swoich danych osobowych,  
� ich sprostowania,  
� usunięcia po upływie wskazanych okresów i  
� ograniczenia przetwarzania 

PRAWO WNIESIENIA  
SKARGI DO ORGANU  
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu  
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie  
członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca  
popełnienia domniemanego naruszenia.  
W Polsce: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa  
Telefon: 22 531 03 00 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA  
DANYCH OSOBOWYCH 

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. 

INFORMACJA O  
DOBROWOLNOŚCI  
LUB OBOWIĄZKU  
PODANIA DANYCH 

Podanie danych jest warunkiem przyjęcia podpisu pod petycją, a ich  
niepodanie uniemożliwi jej podpisanie. 

 


