
KLAUZULA INFORMACYJNA 

MotoBarometr (dalej badanie) 

W związku z przeprowadzeniem badania przez Exact Systems informujemy, że:  

1. Dane podane w ankiecie będą przetwarzane anonimowo, jednak w przypadku podania adresu e-mail w celu 
otrzymania raportu z badania istnieje możliwość powiązania danych z ankiety z podanym adresem e-mail – Exact 
System zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych w wspomniany sposób (jest to wyłącznie techniczna 
możliwość wynikająca z przyjętych rozwiązań). 

2. Administratorem danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (KRS 
0000729296). 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
a) EXACT SYSTEMS sp. z o.o. ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem IODO) lub  
b) adres mailowy: odo.exs@exactsystems.com. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia badania, w tym przekazania telefonicznego lub na 
adres e-mail informacji dotyczących badaniu; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
administratora, którym jest przeprowadzenie badania lub zgoda osoby chcącej otrzymywać informacje o badaniu; 

a) przekazania raportu z wynikami badania; – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. 
5. Ponieważ w niektórych przypadkach dane wykorzystane w celu przekazania informacji o badaniu będą pochodzić 

od naszych kontrahentów informujemy, że dane które będziemy przetwarzać to służbowy numer telefonu lub 
służbowy adres e-mail. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi IT na rzecz administratora, w szczególności 
dostawca usługi poczty elektronicznej, usługi formularzy Office365. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
8. Dane przetwarzane będą do czasu zakończenia wykonywania okresowych (najczęściej corocznych) badań: 
9. Przysługujące prawa:  

a) dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania; 
b) przeniesienia danych; 
c) wniesienia sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes); 
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
jest niezgodne z prawem; 

e) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy przetwarzania danych osobowych na 
podstawie zgody). 

10. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub od kontrahentów administratora. 
11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosuje dowolnej formy 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do 
oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem otrzymania informacji o badaniu, w tym 
wyników w formie raportu końcowego.   


