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                                                                                                                           …………………………………… 
                                                                                                                                         (data) 
…………………………………………………………….                                                                                                                 
           (nazwa podmiotu) 
 
 
………………………………………………………………. 
             (adres podmiotu) 

 

 

 
KWESTIONARIUSZ KONTAKTOWY 

                                          Członka Izby Branży Komunalnej 
 

 
 
Nazwa podmiotu: 
 
Nr rejestru (lub wpisu do ewidencji): 
 
NIP: 
 
Ilość zatrudnionych pracowników: 

Adres: 
 
Telefon:                                                                   

E-mail: 

Strona internetowa: 

Profil działalności:…………………………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prezes/Dyrektor Generalny: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

   
                                                             ADRES BIURA: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53/508                           

                                                                          T: 22 830 07 76, M: +48 797 576 690  

                                                                               KRS: 0000920452, NIP 7011052091 

                                                                      e-mail: biuro@ibk.net.pl, www.ibk.net.pl 

 

2 

 
Osoba do kontaktów z IBK : 
 
Imię i nazwisko, funkcja……………………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail i telefon………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 
Chcę otrzymywać od IBK komunikaty marketingowe, w tym informacje o wydarzeniach i 
konferencjach oraz materiały dotyczące IBK: 
 
na adres email: ……………………………… 
 
na numer telefonu: ……………………………… 
 
 
………………………………………………………………….……. ………………………………………………………………….……. 

(Imię i nazwisko pełnomocnika) (podpis) 
           
 
 
Przetwarzanie danych osobowych. 

1. Administrator danych osobowych – Administratorem Pana/ Pani danych osobowych (dalej: 
„Dane Osobowe”) jest Izba Branży Komunalnej (dalej: „IBK”) z siedzibą w Warszawie (00-697), 
przy ulicy Aleje Jerozolimskie 53, lok 508, adres e-mail: biuro@ibk.net.pl 

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania – Dane Osobowe przetwarzamy w celu zawarcia 
oraz prawidłowego wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a 
reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony 
interes, będący jednocześnie podstawą przetwarzania Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO1). Jeśli jest Pan/Pani stroną umowy zawieranej z Administratorem, Dane Osobowe 
przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).  

Dane Osobowe możemy przetwarzać również w celu: 

 promocji IBK (w tym poprzez wysyłkę komunikatów marketingowych drogą 
telefoniczną lub e-mailową – jeśli wyraził/-a Pan/Pani na to zgodę) oraz w celu obrony 
przed potencjalnymi roszczeniami i w celu ew. kierowania roszczeń – podstawą prawną 
takich działań będzie wówczas prawnie uzasadniony interes IBK (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

mailto:biuro@ibk.net.pl
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 wypełniania obowiązków prawnych IBK (np. podatkowych, księgowych etc.) - 
podstawą przetwarzania Danych Osobowych będzie realizacja obowiązków prawnych 
spoczywających na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Źródło i przyczyny ujawnienia Danych Osobowych – Dane Osobowe otrzymaliśmy 
bezpośrednio od Pana/ Pani albo od reprezentowanego przez Pana/ Panią podmiotu. Podanie 
Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy 
IBK a Panem/ Panią albo reprezentowanym przez Pana/ Panią podmiotem. 

4. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych – Możemy przetwarzać Dane Osobowe 
identyfikacyjne oraz kontaktowe tj. w szczególności imię i nazwisko, nazwę reprezentowanego 
podmiotu, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko/ pełnioną funkcję, naszą ew. 
korespondencję. 

Jeśli jest Pan/ Pani stroną zawartej z IBK umowy, będziemy przetwarzać również Dane 
Osobowe dotyczące prowadzonej przez Pana/ Panią działalności oraz dotyczące naszych 
rozliczeń. 

5. Odbiorcy Danych Osobowych lub kategorie odbiorców – Dane Osobowe mogą zostać 
przekazane podmiotom, z którymi IBK współpracuje w ramach bieżącej działalności, takim jak 
dostawcy usług IT, dostawcy usług prawnych, księgowych, doradczych i marketingowych, a 
także kurierzy i operatorzy pocztowi. Wszystkie te podmioty uzyskają dostęp wyłącznie do tych 
Danych Osobowych, które będą niezbędne do wykonania przez nie określonych działań.  

Możemy też zostać zobowiązani do udzielenia określonych informacji organom władzy 
publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (ale wyłącznie w oparciu i w 
zakresie wynikającym z właściwej podstawy prawnej)..  

6. Okres, przez który Dane Osobowe będą przetwarzane  - Dane Osobowe przetwarzane będą w 
celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane przez okres jej obowiązywania, a po 
jego upływie: 1) dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa (np. przepisy podatkowe i rachunkowe); 2) przez okres, po 
którym przedawnią się roszczenia wynikające z tej umowy. Dane Osobowe wykorzystywane w 
celu promocji IBK, przetwarzane będą do momentu wyrażenia przez Pana/ Panią sprzeciwu lub 
cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Okresy te mogą ulec 
właściwemu wydłużeniu w przypadku zgłoszenia roszczeń lub wszczęcia postępowań sądowych 
– o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa będą 
zobowiązywać nas do dłuższego ich przetwarzania. 

7.  Uprawnienia osoby, której dotyczą Dane Osobowe - Osobie, której Dane Osobowe dotyczą, 

przysługuje (na zasadach określonych obowiązującymi przepisami): 1) prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych; 2) prawo ich sprostowania; 3) usunięcia; 4) ograniczenia 

przetwarzania; 5) prawo do przenoszenia danych; 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania; 7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie [bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody 
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na przetwarzanie danych zwykłych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub szczególnej kategorii danych 

- art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]. 

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do 
podejmowania decyzji opartego wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu.  

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – Dane Osobowe mogą 
zostać przekazane do naszych partnerów zlokalizowanych poza obszarem Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez 
tych partnerów na naszą rzecz usług wspierających działalność IBK (np. usług informatycznych). 
Bezpieczeństwo Danych Osobowych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. 
standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Może Pan/ Pani 
otrzymać kopię zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa poza EOG, 
wykorzystując dane kontaktowe wskazane powyżej. 

 

 
 
 
 
 
………………………………………………………………….……. ………………………………………………………………….……. 

(Imię i nazwisko pełnomocnika) (podpis) 
           

 

 

 
 
 


