
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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.UEL119 z 04.05.2016 str.1 lub „RODO”), pragniemy uprzejmie poinformować, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA MASPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, 
adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000898248, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP: 5512617657, REGON: 122948517, BDO: 000012154, kapitał zakładowy: 2 988 781 500,00 zł, dalej 
„Administrator”; dane kontaktowe: adres do korespondencji: j.w. 

2) Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony 
Danych; adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, adres 
e-mail: iod@maspex.com.  

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu dokonania zapisów i prawidłowego 
przeprowadzenia wydarzenia pod nazwą „Foodhaton – Sustainable Packaging” organizowanego w 
ramach projektu InFormPack: An “all you need to know” online guide for sustainable disposal of food 
packaging finansowanego przez EIT FOOD a także wypełnienia anonimowej ankiety ewaluacyjnej po 
zakończeniu Foodhatonu tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest 
realizacja działań i projektów w ramach uczestnictwa w Konsorcjum EIT FOOD.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla Administratora do realizacji 
powyższych celów a także przez okres niezbędny do wykonania umowy Konsorcjum EIT FOOD i projektu  
InFormPack: An “all you need to know” online guide for sustainable disposal of food packaging, w tym 
jego rozliczenia oraz przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej tego projektu.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do:  
a) Organizatora projektu InFormPack: An “all you need to know” online guide for sustainable disposal 

of food packaging – EIT FOOD z siedzibą w Budapeszcie 
b) Operatora Konkursu: Rebels Valley Sp. z o.o., adres siedziby Chmielna 2/31, 00-020 

Warszawa (Polska), 
c) Partnerów w ramach Konsorcjum EIT FOOD:  

a. University of Aarhus (AU) with legal address NORDRE RINGGADE 1, po box: 8000, 
AARHUS C Denmark, with CVR-nr: 31119103 
b. University of Reading (UoR), a corporation with charitable status, established by 
Royal Charter with company number RC000665, whose administrative offices are 
at Whiteknights House, Whiteknights, PO BOX 217, Reading, Berkshire, RG6 6AH, 
United Kingdom VAT No. GB 200 0126 59 
c. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (VTT) is a state owned and controlled 
non-profit limited liability company established by law and operating under the 
ownership steering of the Finnish Ministry of Employment and the Economy. P.O. 
Box 1000, FI-02044 VTT, Finland, VATnumber FI26473754 
d. BIOAZUL SL (BIOAZUL), with legal address Avenida Manuel Agustin Heredia nº17 
1º4, 29001 Malaga, Spain, VAT no. ESB92464619 
e. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w 
Olsztynie, adres: ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, Polska, 
f. EROSKI, S.Coop. Barrio San Agustin s/n, s/n 48230 Elorrio (Bizkaia)Podmiotów wspierających 
Administratora i Partnerów i współpracujących z nimi w ramach realizacji projektu EIT Food 
Consumer Trust Grand Challenge (np. niezależnych ekspertów, podmiotów organizujących webinary, 
konferencje, dostawców systemów, narzędzi IT) 

d) Podmiotu centralnego EIT - European Institute of Innovation & Technology z siedzibą Budapeszcie 
oraz podmioty wyznaczone przez Komisję Europejską z siedzibą w Brukseli. 

6) Stosownie do wymogów prawa, informujemy, że ze względu na potrzebę zapewnienia jak najwyższego 

poziomu usług IT, w tym bezpieczeństwa danych osobowych, dostęp do danych osobowych mogą mieć 

dostawcy usług IT spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Poziom ochrony danych 

osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu, 

Administrator dba, aby ww. dostawcy usług IT mieli dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie 
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niezbędnym do realizacji przez nich usług (m.in. serwisowych) i przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia 

ochrony, przede wszystkim poprzez: 

a) współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja 

Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych 

osobowych;  

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.  

W powyżej wskazanym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii informacji na temat 

stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.  

W przypadku przekazywania danych osobowych do Partnerów Administratora w Konsorcjum EIT FOOD, 
którzy mają siedzibę w Wielkiej Brytanii (która stanowi państwo trzecie), podstawą prawną transferu jest 
decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca, że Wielka Brytania zapewnia odpowiedni stopień ochrony 
danych osobowych.  

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

8) Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  
10) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

realizowanego przez Administratora, w dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.   

11) Żądanie realizacji ww. praw może Pani/Pan zgłaszać na adres e-mailowy Inspektora Ochrony Danych 
wskazany w pkt. 2) powyżej. 

12) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


