
 
 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Laboratorium Biologii Molekularnej HERMES Bartosz Rogoziński 

 

Informacje w formularzu kontaktowym 

1. Operatorem Serwisu www.hermeslab.pl jest Laboratorium Biologii Molekularnej 
Bartosz Rogoziński z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 50 A, tel. +48 
669 125 123, adres e-mail: hermes@hermeslab.pl 

2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.  
3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, 

adres IP). 
4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą 

użytkownika. 
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, 

np. w celu kontaktu handlowego, udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. 
 

Polityka Prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych  

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych 
(RODO). RODO to skrót od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Biologii Molekularnej Bartosz 
Rogoziński z siedzibą w Poznaniu 61-035 przy ul. Krańcowej 50 A. 

2. Z Administratorem danych mogą się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 
669 125 123, mailowo: hermes@hermeslab.pl lub osobiście pod ww. adresem. 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie: 
a) art. 6, ust. 1, lit. a RODO - w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez 

Państwo zgody. Zgoda, którą będą mogli Państwo wyrazić będzie zawsze osobnym 
oświadczeniem woli, tak by była ona udzielona w zgodzie z przepisami RODO. 
Zawsze będziemy o nią pytać; 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy 
oraz realizacji zawartych umów (w tym m.in. kontaktu telefonicznego, e-mailowego, 
tradycyjnego – korespondencja listowna, przesyłania dokumentów związanych ze 
świadczonymi usługami, ustalenia zakresu usługi, przekazania informacji o 
usługach, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.). 
Będziemy stosować tę zasadę także w przypadkach, kiedy będą Państwo kierowali 
do nas swoją korespondencję pocztą tradycyjną bądź drogą e-mail i ujawnią w niej 
swoje dane osobowe; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków 
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności obowiązków 
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wynikających z prawa podatkowego – do czasu zrealizowania lub wygaśnięcia 
obowiązków. 
Zawsze kierujemy się zasadą minimalizacji pozyskiwanych danych osobowych. 
Oznacza to, że przetwarzamy w każdym przypadku tylko te dane, które są nam 
niezbędne, adekwatnie do celu przetwarzania. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu 
do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania. W 
przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Państwu dodatkowo 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych. 

5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.  

6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na zasadach zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru 
tych danych na podstawie przepisów prawa. Będziemy mogli je udostępnić również 
podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia na gruncie art. 28 
RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań 
technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych). Będziemy także mogli 
udostępnić Państwa dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz 
windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp., kiedy będziemy zmuszeni 
do dochodzenia swoich roszczeń. 

8. Okres przechowywania danych osobowych: 
a) na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je 

przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na 
gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, 

b) jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (w tym w 
postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez 
okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, 

c) jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych czy to do celów 
marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach kiedy o 
tą zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody, 

d) po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane osobowe zostały zebrane (np. 
realizacja umowy) o jakim była mowa wcześniej (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy), będą one przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres 
zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny 
dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia 
roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

9. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest 
wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów oraz dla realizacji usług 
świadczonych przez Administratora. 

 


