Regulamin narzędzia internetowego Baza Kontrahentów
§ 1. Definicje
1. Administrator – oznacza Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, numer NIP 526-030-01-67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy pod numerem 0000109815.
2. Baza Kontrahentów, Baza – Rejestr firm prowadzony i zarządzany przez Administratora
umożliwiający gromadzenie i administrowanie szczegółowych danych dotyczących polskich
przedsiębiorców, producentów półproduktów, komponentów i podzespołów, a także dostawców
nowoczesnych technologii zainteresowanych budowaniem powiązań kooperacyjnych z innym
partnerami biznesowymi, w tym z inwestorami zagranicznymi. Baza skierowana jest do Średnich
i Dużych firm działających w 14 najczęściej poszukiwanych przez inwestorów branżach oraz
współpracujących
w ramach relacji B2B. Kryterium Średnich i Dużych firm nie obowiązuje branży nowoczesnych
technologii.
3. Formularz edycji - oznacza formularz umożliwiający edycję danych w formularzu rejestracyjnym.
4. Formularz logowania - oznacza formularz umożliwiający logowanie do Platformy
PAIH Biznes Mikser.
5. Formularz zgłoszenia - oznacza formularz umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości
funkcjonowania narzędzia Baza Kontrahentów.
6. Formularz rejestracyjny – za pomocą którego Przedsiębiorcy zgłaszają chęć współpracy z PAIH
w ramach Bazy Kontrahentów.
7. PAIH – oznacza o Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50,
00-025 Warszawa, numer NIP 526-030-01-67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000109815.
8. PAIH Biznes Mikser, Portal Klienta - platforma internetowa umożliwiające Użytkownikowi zapisanie
się do różnych narzędzi stworzonych przez PAIH, umożliwiających Przedsiębiorcom rozwój biznesu.
9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą.
10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
11. RODO – oznacza 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
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1).
12. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną prowadzącą działalność gospodarczą i korzystającą z Bazy Kontrahentów.
§ 2. Cel programu
1. Baza Kontrahentów jest narzędziem analityczno- promocyjnym PAIH, służącym do aktywnego
monitorowania potencjału polskich firm pod kątem zaoferowania im współpracy z inwestorami
polskimi oraz zagranicznymi.
2. Celem programu jest
a) promowanie polskich firm producentów półproduktów, komponentów i podzespołów,
a także dostawców nowoczesnych technologii, rozwiązań technologicznych oraz usług wśród
inwestorów,
b) zachęcenie inwestorów zagranicznych do inwestycji w Polsce, którzy podejmując decyzję
o inwestycji analizują bazę potencjalnych kontrahentów,
c) stworzenie polskim przedsiębiorcom możliwości współpracy z inwestorami na terenie Polski oraz
za granicą.
§ 3. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Bazy Kontrahentów przez Użytkowników
za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
2. Korzystanie z zasobów i funkcjonalności Bazy Kontrahentów odbywa się na zasadach określonych
w Regulaminie.
3. PAIH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje
Użytkowników poprzez informację wysłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika
w Formularzu rejestracyjnym oraz poprzez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie
internetowej. Zmiany Regulaminu wejdą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej
lub w Portalu Klienta. Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowej akceptacji zmienionych
postanowień Regulaminu, o czym zostanie poinformowany w wiadomości mailowej.
Zaakceptowanie Regulaminu po wprowadzeniu zmian i modyfikacji jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje. Brak akceptacji przez Użytkownika zmienionych
postanowień Regulaminu oznacza rezygnację Użytkownika z korzystania z Bazy.
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4. Rejestrując się w Bazie Kontrahentów, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
Regulaminu i akceptacji jego postanowień, w tym zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez PAIH, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oznacza zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania
postanowień w nim zawartych.
5. Użytkownik rejestrując się w Bazie Kontrahentów udziela PAIH zgody na informowanie
potencjalnych kontrahentów i inwestorów o posiadanych przez niego certyfikatach, patentach,
licencjach oraz innych kwestiach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
przez czas nieoznaczony oraz nieodpłatnie, w sposób nieograniczony terytorialne. Zgoda, o której
wyżej mowa dotyczy korzystania z udostępnionych danych, a Przedsiębiorca zrzeka się wszelkich
roszczeń w stosunku do PAIH w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach
związanych z funkcjonowaniem Bazy Kontrahentów lub w przypadku ich usunięcia z Bazy
Kontrahentów.
§ 4. Zasady korzystania z Bazy Kontrahentów
.
1. Korzystanie z Bazy Kontrahentów jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Korzystanie z Bazy Kontrahentów wymaga logowania w Portalu Klienta oraz uzupełnienia
dodatkowego formularza rejestracyjnego.
3. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Bazy Kontrahentów
niezbędne jest:
1) połączenie z siecią Internet,
2) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Zgłoszenia powinny być dokonane poprzez uzupełnienie wskazanych pól w języku polskim oraz
wskazanych pól w języku angielskim wg formularza rejestracyjnego, który zawiera następujące pola:
• Wskaż profil dostawcy,
• Wybierz branże działalności swojej firmy,
• Podaj liczbę zatrudnionych osób,
• Podaj dokładną wartość obrotów za ostatni rok,
• Określ moce produkcyjne,
• Określ wolumen dziennej produkcji komponentów,
• Określ rolę w łańcuchu dostaw PL/ANG,
• Opisz proces produkcyjny PL/ANG,
• Czy firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe?
• Opisz stosowane przez firmę technologie i innowacyjne rozwiązania produkcyjne PL/ANG,
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• Czy firma posiada patenty,
• Wypisz posiadane przez firmę patenty PL/ANG,
• Czy firma posiada licencje,
• Wypisz posiadane przez firmę licencje PL/ANG,
• Czy firma posiada certyfikaty,
• Wypisz posiadane przez firmę certyfikaty PL/ANG,
• Czy firma przynależy do organizacji branżowych lub zrzeszeń przedsiębiorców? PL/ANG,
• Wpisz nazwy organizacji branżowych lub zrzeszeń przedsiębiorców: PLN/ANG,
• Podaj przykłady zrealizowanych projektów PL/ANG,
• Podaj nazwy podmiotów, które mogą udzielić Twojej firmie rekomendacji PL/ANG,
• Dodatkowe uwagi.
5. Zarejestrowanie firmy w Bazie Kontrahentów nastąpi po wypełnieniu wymaganych pól, a także po
weryfikacji zgłoszenia i zaakceptowaniu zgłoszenia przez PAIH w ciągu 2 dni roboczych od momentu
poprawnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.
6. PAIH zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji wskazanych przez Użytkownika
w Formularzu Rejestracyjnym.
7. Użytkownik zostaje poinformowany drogą elektroniczną o:
1) pozytywnym wyniku weryfikacji całości wniosku rejestracyjnego do Bazy Kontrahentów,
2) negatywnym wyniku weryfikacji zgłoszenia; dane firmy zostaną wtedy usunięte z systemu,
3) konieczności uzupełnienia brakujących informacji lub ich poprawienia.
Po uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do podjęcia negatywnej decyzji Użytkownik
może ponownie zarejestrować się do Bazy Kontrahentów i poprawić swoje zgłoszenie. Po
uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do podjęcia negatywnej decyzji Administrator
będzie mógł zaakceptować wniosek.
8. Użytkownik po 3 miesiącach korzystania z Bazy Kontrahentów otrzyma informację mailową
o potrzebie aktualizacji danych. Jeżeli nie dokona on aktualizacji firma zostanie automatycznie
usunięta z Bazy.
9. Użytkownik może edytować dane w okresie figurowanie w Bazie poprzez Formularz edycji, dostępny
na stronie.
10. Użytkownik w każdej chwili może wypisać się z Bazy Kontrahentów poprzez przycisk „Rezygnuję”
lub po przekazaniu drogą elektroniczną prośby o wypisanie go z Bazy.
11. Baza Kontrahentów realizuje obsługę następujących procesów:
1) logowanie dla polskich przedsiębiorców,
2) rejestr Przedsiębiorców i monitorowanie ich mocy produkcyjnych/ atrakcyjności usług przez
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PAIH, pod kątem współpracy z innymi partnerami biznesowymi, w tym z inwestorami
zagranicznymi,
3) wyszukiwanie przez PAIH potencjalnych poddostawców produktów lub usług na potrzeby
inwestora polskiego/zagranicznego
12. Wszelkie zmiany dotyczące funkcjonalności Bazy Kontrahentów zostaną zakomunikowane na
stronie internetowej.
§ 5. Korzyści dla Przedsiębiorców w ramach zgłoszenia do Bazy Kontrahentów
1. Rejestracja w Bazie Kontrahentów umożliwia Przedsiębiorcy:
1) nawiązanie za pośrednictwem PAIH kontaktu z nowym partnerem biznesowym, w tym
z inwestorem/kontrahentem zagranicznym,
2) skorzystanie z międzynarodowej sieci kontaktów biznesowych PAIH,
3) zaprezentowanie swojej firmy podczas wizyty inwestora w Polsce, który zgłosił zainteresowanie
produktami/usługami danej firmy,
4) znalezienia długoterminowych odbiorców dla swoich towarów i usług.
§ 6. Prawa i obowiązki Administratora
1. Wszelkie prawa do Bazy Kontrahentów przysługują Administratorowi.
2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia stałego i nieprzerwanego działania Bazy
Kontrahentów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
3. W przypadku pojawienia się awarii lub błędów technicznych Administrator zobowiązuje się do
ograniczenia w jak największym stopniu negatywnych skutków powstałych awarii lub problemów
technicznych.
4. W przypadku konieczności wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych i przeglądów
infrastruktury Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępności i funkcjonalności
Bazy Kontrahentów w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych.
5. Administrator udostępnia Użytkownikom Formularz zgłoszenia przeznaczony do zgłaszania
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Bazy Kontrahentów.
6. PAIH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
1) niezgodność jakiejkolwiek umowy zawartej w skutek nawiązania kontaktu przez
Przedsiębiorcę za pośrednictwem pracownika PAIH z inwestorem zagranicznym lub polskim,
2) za realizację jakiegokolwiek zamówienia złożonego przez inwestora u Użytkownika
znajdującego się w Bazie Kontrahentów, którego dane udostępnił inwestorowi pracownik
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PAIH,
3) nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów zawartych w skutek
nawiązania kontaktu przez Użytkownika za pośrednictwem pracownika PAIH z inwestorem,
4) jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość, dostępność oferowanych produktów,
towarów lub usług,
5) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność
Użytkowników i inwestorów do realizacji transakcji;
6) brak zainteresowania ofertą Użytkownika;
7) składane przez Użytkownika lub inwestora drugiej stronie oświadczenia.
7. PAIH w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji zawieranych i realizowanych przez inwestora
i Użytkownika.
8. Administratorowi przysługuje wgląd we wszystkie informacje umieszczone w Bazie Kontrahentów.
9. Administrator zobowiązany jest do równego traktowanie wszystkich Użytkowników, oferując im
jednakowe opcje rozwojowe.
§7. Prawa i obowiązki Użytkowników.
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Bazy Kontrahentów na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Dane wpisane przez Użytkownika do Formularza rejestracyjnego powinny być zgodne z prawdą.
3. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo
funkcjonowania Bazy Kontrahentów lub szkodzą innym Użytkownikom.
5. Użytkownik w każdym momencie może zgłosić swoją rezygnację z uczestnictwa w Bazie
Kontrahentów
6. Użytkownik może nie skorzystać z możliwości interakcji biznesowej zaproponowanej przez PAIH
z innym partnerem biznesowym.
§8. Ochrona danych osobowych
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały zawarte
w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
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§9. Prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej
1. Przedsiębiorca oświadcza, że:
1) przysługują mu autorskie prawa majątkowe, w tym prawa do znaku towarowego (logo) oraz do
przekazywanych materiałów a także jest uprawniony udzielić PAIH zgody na ich wykorzystanie,
2) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1231 t.j. ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w związku ze
zgłoszeniem się do Bazy Kontrahentów, a także powstałych w trakcie lub w związku z korzystaniem
z Bazy Kontrahentów;
3) dysponuje prawem do wykorzystania znaków towarowych lub innych oznaczeń oraz wszelkich
materiałów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej oraz, że praw tych nie naruszy
utrwalanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wszelkich materiałów, znaków towarowych
i oznaczeń przez PAIH w ramach uczestnictwa w Bazie Kontrahentów;
4) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do wszelkich
materiałów, znaków towarowych oraz innych oznaczeń wykorzystywanych w trakcie korzystania z
Bazy Kontrahentów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich dysponowanie na polach eksploatacji
określonych w ust. 2 poniżej w celu korzystania z Bazy Kontrahentów.
2. Przedsiębiorca z chwilą przekazania materiałów, znaków towarowych (w szczególności logo), innych
oznaczeń lub materiałów udziela PAIH nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji
do wszelkich przekazanych materiałów, znaków towarowych, innych oznaczeń i materiałów
wykorzystywanych w celu korzystania z Bazy Kontrahentów na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzenie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu
i wyświetlania na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych bez ograniczeń
przedmiotowych, terytorialnych i bez względu na przeznaczenie;
2) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu lub innych technik przekazu danych lub informacji,
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
3) dowolne wykorzystanie w przekazanych informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w prasie,
Internecie i innych mediach;
4) w zakresie utrwalania – wytwarzania i utrwalania dowolnymi technikami, niezależnie od nośnika,
formatu standardu;
5) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;
6) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, elektronicznego przekazu, w tym nadawania
multimedialnego pośrednio, bezpośrednio lub w taki sposób i w takiej formie i technologii, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
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7) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie lub
udostępnianie w Polsce i poza jej granicami, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z możliwością zapisu lub bez.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej udzielona zostaje na okres 5 lat, z zastrzeżeniem, że wygasa
ona wraz z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Bazy Kontrahentów. W przypadku korzystania przez
danego Użytkownika z Bazy Kontrahentów przez okres dłuższy niż 5 lat, licencję uważa się za udzieloną
na czas nieoznaczony.
4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na prezentowanie przez PAIH Przedsiębiorcy z wykorzystaniem jego logo
wśród logotypów innych przedsiębiorców.
§10. Postanowienie końcowe
1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej lub/ i
Portalu Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
3. Spory wynikające z postanowień Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem a PAIH będą podlegały
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby PAIH.
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Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PAIH S.A.
W RAMACH NARZĘDZIA INTERNETOWEGO BAZA KONTRAHENTÓW
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 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Polska Agencja
Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Krucza 50, 00 – 025 Warszawa), wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się
za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres:
iod@paih.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby
Administratora.
2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących
Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się,
wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym
powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu :
1) nawiązania z Panem/Panią współpracy w ramach narzędzia internetowego „Baza Kontrahentów” –
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
2) umożliwienia nawiązania kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z złożonym
formularzem rejestracyjnym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
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przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym
interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym
Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w
szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi
prawnej lub doradczej, na podstawie udzielonej zgody - inwestorzy poszukujący polskich firm do
współpracy. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty i organy
uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Administrator w ramach swojej ustawowej działalności, określonej w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o
wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu
Spółka Akcyjna (Dz.U. z 2017 r. poz. 1491 z późn. zm.) może przekazać dane osobowe do Zagranicznych
Biur Handlowych, znajdujących się w państwach trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub
podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień
ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że
państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod tym linkiem
: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.
W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45
ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na
podstawie : wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez
Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy,
zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).
W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art.
45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących
reguł korporacyjnych wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku
wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać informacji o stosownych
zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich
udostępnienia kontaktując się z nami na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
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Lista krajów, w których działają Zagraniczne Biura Handlowe Administratora znajduję się pod tym
linkiem.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane:
1) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo
2) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Formularze rejestracyjne złożone niezgodnie z Regulaminem zostaną usunięte w chwili stwierdzenia ich
nieprawidłowości.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do:
dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa
te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do nawiązania współpracy
w ramach narzędzia internetowego „Baza Kontrahentów”
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
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