
Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, ze zm.), zwanego dalej: 
„RODO”, informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest GL Optic Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 70, 62-040 
Puszczykowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000537079, NIP: 7831719720, REGON: 3603172412.  

2. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących praw, można wysłać 
na skrzynkę: office@gloptic.com 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, są zbierane w związku 
z pobieraniem pliku pt. „Zalecenia dotyczące stosowania, znakowania i walidacji urządzeń do 
dezynfekcji emitujących promieniowanie UVC”. 

4. Dane osobowe są przetwarzane od chwili pobrania pliku pt. „Zalecenia dotyczące stosowania, 
znakowania i walidacji urządzeń do dezynfekcji emitujących promieniowanie UVC”. ze strony 
internetowej https://gloptic.com/pl/rozwiazania/e-book-zalecenia-uvc/  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 GL Optic Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 70, 62-040 Puszczykowo 
 Zarząd oraz członkowie Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” ul. 

Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 
 CIOP Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 

00-701 Warszawa  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia, oraz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach ustawy RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do pobrania pliku „Zalecenia dotyczące 
stosowania, znakowania i walidacji urządzeń do dezynfekcji emitujących promieniowanie UVC” 

9. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: 
- Promocji technologii UVC umożliwiającej poprawę życia i zdrowia społeczeństwa;  

-realizowania przez Panią/a czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do 
promocji rozwiązań technologicznych wpisanych do Wytycznych UVC ; 



- kojarzenia podmiotów gospodarczych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej poprzez 
udostępnienie Pani danych kontaktowych do przedsiębiorców trzecich lub organizacji branżowych i 
międzynarodowych - na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

- realizacji przez Administratora zadań z zakresu promocji technologii UVC poprzez działania 
polegające na: koordynacji działań edukacyjnych z producentami wprowadzającymi urządzenia 
wykonane w technologii UVC; organizacji szkoleń, wykładów na uczelniach wyższych, konferencjach 
branżowych, wydarzeniach naukowych organizowanych przez GL Optic, Związek Pol-lighting, CIOP;- 
ochronie zdrowia w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły/szpitale urzędy, sądy itd.; 
poprawie ogólnych warunków pracy w budynkach użytkujących urządzenia wykonane w technologii 
UVC; promocji zdrowego trybu życia w miejscu pracy czy w budynkach użyteczności 
publicznej/sklepach(WOH) oraz w szpitalach, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 
pracodawców na podstawie Państwa zgody  (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

- przekazania danych do przedsiębiorców/współtwórców dokumentu pt. „Zalecenia dotyczące 
stosowania, znakowania i walidacji urządzeń do dezynfekcji emitujących promieniowanie UVC” CIOP i 
Związek Pol-lighting w ramach statutowej działalności Związku Pracodawców przez Administratora - 
na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
prawa: 
-  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO; 
-  prawo do sprostowania swoich danych, zgodnie z art. 16 RODO; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO. 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 


