
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejszym informujemy,  że  w  toku  wykonania  Usługi  może  dojść  do  zbierania,  przechowywania  oraz  przetwarzania
danych osobowych Klienta, o których mowa w art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) [zwanej dalej: uODO].

Dane osobowe będą zbierane oraz przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji Umowy oraz Usługi, w
zakresie danych dotyczących strony tej umowy, lub gdy będzie to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby,  której dane dotyczą.  Przetwarzanie danych będzie służyło w szczególności  spełnieniu postanowień
Umowy, zarządzaniu nią oraz jej realizacji, tzn. organizację, zarządzanie i realizację Umowy.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z prawem, w szczególności w zgodzie z postanowieniami art. 23 i n.
uODO, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z
tymi  celami,  zbierane  wyłącznie  w  zakresie  adekwatnym  w  stosunku  do  celów,  w  jakich  są  przetwarzane  oraz
przechowywane  w  postaci  umożliwiającej  identyfikację  osób,  których  dotyczą,  nie  dłużej  niż  jest  to  niezbędne  do
osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcami danych będą w szczególności administratorzy danych, jak również dostawcy, pracownicy, kontrahenci oraz
spółki zależne lub powiązane z administratorami danych. Dane ujawniane będą odbiorcom, jak również przed odbiorców
przetwarzane, wyłącznie w zakresie wskazanym powyżej. O ile nie jest to ściśle niezbędne do właściwej realizacji Umowy,
dane nie zostaną zakomunikowane innym stronom bez wyraźnej zgody Klienta.

Administratorem danych osobowych pozostają wspólnie Actalis S.p.A. z centralą pod adresem Ponte San Pietro (BG),
24036, Via San Clemente 53 oraz AlphaNet spółka z  o.  o.  z  siedzibą Al.  Mireckiego 22,   w Sosnowcu. Na każdym z
administratorów  danych  osobowych  indywidualnie  ciążą  obowiązki  związane  z  ochroną  przetwarzanych  danych,  w
szczególności, ale nie wyłącznie zadbanie o legalność procesów przetwarzania danych osobowych.

Administratorzy  pozostają  uprawnieni  do  powierzenia  administrowania  danych  osobowych  podmiotom  trzecim,  na
podstawie odrębnego porozumienia, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień Umowy i na zasadach
określonych w art. 31 uODO.

Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klientowi przysługuje również prawo
do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

(i) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego
siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania
oraz imienia i nazwiska;

(ii) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
(iii) uzyskania  informacji,  od  kiedy  przetwarza  się  w  zbiorze  dane  jej  dotyczące  oraz  podania  w  powszechnie

zrozumiałej formie treści tych danych;
(iv) uzyskania  informacji  o  źródle,  z  którego  pochodzą  dane  jej  dotyczące,  chyba  że  administrator  danych  jest

zobowiązany  do  zachowania  w  tym  zakresie  w  tajemnicy  informacji  niejawnych  lub  zachowania  tajemnicy
zawodowej;

(v) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane te są udostępniane;

(vi) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2;
(vii) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich

przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

(viii) wniesienia,  w przypadkach  wymienionych w art.  23  ust.  1  pkt  4  i  5,  pisemnego,  umotywowanego  żądania
zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

(ix) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5,
gdy  administrator  danych  zamierza  je  przetwarzać  w  celach  marketingowych  lub  wobec  przekazywania  jej
danych osobowych innemu administratorowi danych;
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(x) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z
naruszeniem art. 26a ust. 1.

Wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny, pozostaje jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy oraz 
wykonania Usługi. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązał się z konsekwencjami, lecz 
uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie Umowy i Usługi.

Dla każdego Certyfikatu wydanego na rzecz Klienta, następujące informacje będą przechowywane przez Actalis przez co
najmniej 7 lat od daty upływu ważności Certyfikatu:

(i) wnioski o wydanie Certyfikatu
(ii) dokumentacja dostarczona przez wnioskodawców

(iii) klucze publiczne dostarczone przez wnioskodawców
(iv) dane osobowe wnioskodawców i posiadaczy certyfikatów (jeśli są to różne osoby)
(v) rezultaty weryfikacji przeprowadzonych przez CA

(vi) wnioski o zawieszenie lub uchylenie Certyfikatu
(vii) sam Certyfikat

Informacje

Wszelkie informacje oraz zapytania dotyczące poufności można kierować do Aruba S.p.a. oraz Actalis S.p.a.

(i) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: privacy@forpsi.pl
(ii) pisemnie na adres:  AlphaNet spółka z  o.  o.  Al.  Mireckiego 22,  41-200 Sosnowiec lub  Actalis  S.p.A.  Via San

Clemente n. 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG).

2


