
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH 

International Paper – Kwidzyn Sp. z o. o.  

Na podstawie art. 13. rozporządzenia 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest International Paper – Kwidzyn Sp. z o. o.  

(„Administrator)” z siedzibą w Kwidzynie przy ulicy Lotniczej 1, kod pocztowy 82-500, KRS 0000292525, 

NIP 581-00-04-587, REGON: 002813078, nr  BDO 000017766  o kapitale zakładowym 90.000.000 złotych. 

2. Dane kontaktowe Administratora: International Paper, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn tel.: +48 55 297 80 00 

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się kontaktować poprzez 

skrzynkę e-mail: my-privacy@ipaper.com.  

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: 

a. Imię, nazwisko, adres e-mail, adres przetwarzane są na podstawie zgody. 

b. Dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów 

dla których są przetwarzane. Zwykły adres przetwarzany jest tylko do momentu wysyłki 

materiałów promocyjnych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są w zależności od udzielonej 

zgody.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu informowania o przyszłych akcjach marketingowych, 

przesyłania materiałów marketingowych. 

6. Dostęp do Pani / Pana danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 

bezpieczeństwo przekazywanych danych, będzie przysługiwał: 

a. pracownikom Administratora oraz spółek z grupy International Paper upoważnionym do ich 

przetwarzania  

b. Organom uprawnionym i instytucjom państwowym – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  

c. Firmie Enzo Sp. z o.o. będącej procesorem danych  
 

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy („EOG”). 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a. prawo do dostępu do danych osobowych, 

b. prawo do sprostowania danych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne, 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. w sytuacji gdy kwestionuje Pani / 

Pan prawidłowość przetwarzania danych, 

d. prawo do usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie istnieją uzasadnione podstawy do 

przetwarzania tych danych, 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

f. prawo do cofnięcia zgody, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przysługującymi Państwu prawami, uprzejmie prosimy o kontakt przez 

skrzynkę e-mail: my-privacy@ipaper.com 

9. Przysługuje Pani / Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani / Pana prawa 

lub przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

10. Pani / Pana dane  osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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