
 
Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z 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 (RODO) 
informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o.o. 

Oddział w Polsce/Polish Branch z siedzibą w Balicach przy ul. Krakowskiej 48, 32-083 Balice – 
dalej jako Administrator. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za 
pośrednictwem formularza kontaktowego. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 
a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu wykonania umowy lub usługi pomiędzy Panią/Panem, 

a Administratorem,  
b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 

administratora, w szczególności zapewnienia bieżącej komunikacji, ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń. 

c. art. 6 ust. f RODO w zw. z art. 172 ustawy prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. na zasadzie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora polegającego na przedstawianiu ofert promocyjnych, akcji 
specjalnych oraz wydarzeń organizowanych przez Mitsubishi lub/i partnerów 
Mitsubishi w zależności od wyrażonych zgód marketingowych, Administrator 
przetwarza dane osobowe w celu wysyłki w/w informacji wybraną drogą komunikacji  - 
e-mail, sms, numer telefonu, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na 
przetwarzanie danych osobowych udostępnia je w zakresie wyrażonych zgód do 
partnerów Mitsubishi.   

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy/usługi, a następnie 
do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach 
marketingowych będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora lub partnerów Administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych lub do momentu wycofania zgody. 

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 
usługi/umowy. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości jej realizacji. Podanie danych 
osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych 
uniemożliwi nam komunikację marketingową. 

6. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców 
Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, 
Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych 
uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa 
danych poza obszar EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 
zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W 
przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami 
Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję 
Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można 
uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany 
przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami 
przewidzianymi w rozdziale V RODO. Może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych 
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu 
ich udostępnienia. 

https://emea.mitsubishielectric.com/en/contact/index.html


7. Dane osobowe nie będą profilowane, wobec danych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany.  

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, może Pan/ Pani 
wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prosimy o 
kontaktowanie się w tej kwestii z Inspektorem Ochrony Danych na adres podany w pkt 2 
powyżej. 

9. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora ma Pan/Pani w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania 
do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych Administratorowi nie wolno już 
przetwarzać do takich celów.  

  


