
Klauzula informacyjna zgodna z RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1) 
– dalej RODO informuję, iż: 
 

1) administratorem przekazanym nam danych osobowych w formularzu rejestrowym na stronie 
http://t4bmagazine.pl/ lub w korespondencji e-mail wysłanej na adres redakcja@t4b.com.pl jest 
T4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów 
Zjednoczonych 32 lokal U15, 04-036 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000166640. 

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z 
nami na adres mailowy ado@t4b.com.pl. Możesz się również skontaktować z wyznaczonym 
przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail iod@t4b.com.pl. 

 
 
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Twojego zapytania, w tym do 
przesłania na wskazany adres naszego czasopisma, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c 
RODO; 
 
3) odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora biorący 
udział w procesie rozpatrywania zapytań oraz zewnętrzne podmioty zajmujące się obsługą 
systemu informatycznego; 
 
4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji Międzynarodowej; 
 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od otrzymanego zapytania a jeśli 
wiązać się to będzie z procesem wyjaśniania i dalszej korespondencji przez okres 1 roku od 
ostatniej wiadomości; 
 
6) osoby które przekazały Administratorowi swoje dane osobowe posiadają prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, 
których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby 
administratora danych osobowych lub w formie elektronicznej na adres e-mail 
redakcja@t4b.com.pl i może się łączyć z koniecznością potwierdzenia Twojej tożsamości w 
celu rozpatrzenia Twojego oświadczenia. 
 
7) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 
przepisy RODO; 
 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu zapoznania się i 
udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie; 
 
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak też nie będą 
profilowane.  
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