Klauzula Informacyjna
na podstawie rozporządzenia 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr
119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Platinum Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w
Toruniu przy ul. Broniewskiego 4/42, REGON:368287999, NIP:9562327685, KRS:0000695598
2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony
danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw: wskazujemy dane kontaktowe do osoby
reprezentującej administratora z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych: adres e- mail: contact@platinumalfa.eu lub pisemnie na adres
siedziby wskazany w punkcie 1.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie
art. 6 ust.1 lit. b RODO
b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
c. prowadzenia bazy projektów inwestycyjnych oraz rozwoju tych projektów będących
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i realizacji projektu
dofinansowanego (nr POIR.01.03.01-00-0006-17) , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO,
d. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego
prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach
określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa
danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa
interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego
interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw oraz
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości
e-mail na adres: contact@platinumalfa.eu
6. Okres przechowywania danych.
a. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania
umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one
przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową
wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez
5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek
podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową,
b. dane przetwarzane na potrzeby oceny zgłaszanych projektów inwestycyjnych
przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu
względem ich przetwarzania w tym celu.
c. Udostępnianie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład:
firmy doradcze i kurierskie.
7. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
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8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki.
Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego oraz informacje o zgłoszonym projekcie.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
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