
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”,
LeanForge spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa (zwana dalej „LeanForge
Sp. z o.o. sp. k.” lub „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-224) Wrocław), Plac Strzelecki 25,
KRS: 0000555068, NIP: 8982211368 - informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „LeanForge Sp. z o.o. sp. k.
2. LeanForge Sp. z o.o. sp. k. nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W imieniu administratora

w zakresie danych osobowych działa Prezes Zarządu Spółki.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków statutowych Spółki,

wyłącznie dla należytego stosowania przepisów prawa, tzn. na podst. art. 6 ust.1 lit. a do e
RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe podlegają przekazywaniu do państw trzecich na terenie UE (Dania) i są
przetwarzane z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych (cloud computing),

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym
profilowaniu).

6. W Spółce obowiązuje „Polityka realizacji praw i wolności osób, których dotyczą dane”,
uwzględniająca m.in. przysługujące Pani/Panu, na zasadach określonych RODO, prawo: dostępu
do treści swoich danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania swoich danych (o ile są
nieprawidłowe) oraz uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), usunięcia,
ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów z LeanForge sp. z o.o. sp. k.;
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie

obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy
wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

8. W Spółce wdrożono zasady wynikające z RODO, w szczególności dotyczące minimalizacji celu
przetwarzania danych, zasady zgodności z prawem i wprowadzonymi na jego podstawie
wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa.

9. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony danych
osobowych, udzieli ich Prezes Zarządu Spółki.


