
 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie DEKRA i2i 

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi  
za pomocą systemu do wideokonferencji o nazwie DEKRA i2i, takich jak imię, nazwisko,  
adres e-mail, numer telefonu, wizerunek i głos jest DEKRA Polska Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, 
biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00 (dalej „Administrator danych”). 
2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora danych Klienta można 
kierować do inspektora ochrony danych pod adresem: odo.pl@dekra.com 
3. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej „RODO”).  
Celem przetwarzania danych jest realizacja Usługi.  
Dane dotyczące wizerunku i głosu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  
tj. zgody Klienta. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Zgodę można 
wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Usługą lub przetwarzaniem danych, 
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora danych, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. 
4. Odbiorcami danych mogą być spółki z Grupy DEKRA oraz podmioty, którym Administrator danych 
powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy, np. rzeczoznawcy, dostawcy systemów 
informatycznych i usług IT, firmy windykacyjne. 
5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar 
Gospodarczy.  
6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Usługi oraz przez okres 
niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Usługi. Dane 
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub 
osiągnięcia celu przetwarzania.  
7. Na zasadach i warunkach określonych w RODO Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich 
danych oraz ich sprostowania (uzupełnienia, poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania 
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 
oraz do cofnięcia, w dowolnym momencie, udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych 
pod adresem e-mail wskazanym w pkt 2. 
8. Klientowi  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do prawidłowego wykonania 
Usługi.  
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania, w sposób, który wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób 
istotnie wpływa na Klienta sytuację. 

 


