
Klauzula przetwarzania danych osobowych na potrzeby badania 

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 

4/05/2016, dalej zwanego „RODO”) Symetria UX Sp. z o.o. niniejszym informuje Respondenta, że administratorem danych 

osobowych Respondenta przekazanych w związku z realizacją Badania jest spółka pod firmą – Symetria UX Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu (60-749) przy ul. Wyspiańskiego 10/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000521812, NIP: 779-242-40-20, REGON 302809682. 

2.  Symetria UX Sp. z o.o.  niniejszym oświadcza, że przetwarza dane Respondenta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3.  W ramach realizacji Badania niezbędne może być udostępnienie przez Respondenta danych osobowych obejmujących: (i) Imię 

i nazwisko; (ii) Adres zamieszkania; (iii) Nr telefonu; (iv) Adres e-mail; (v) Data urodzenia; (vi) Płeć, (vii) Liczba dzieci; (viii) 

Wykształcenie; (ix) Prowadzenie działalności gospodarczej. 

4.  Udostępnienie danych osobowych wskazanych w ust. 3 powyżej jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Symetrii UX Sp. z 

o.o.  danych osobowych spowoduje, że nie będzie możliwe skuteczne przeprowadzenie Badania.  Podanie ww. danych jest 

niezbędne do celów weryfikacyjnych (zasadność wzięcia udziału w badaniu), analitycznych, komunikacyjnych. 

5.  Dane osobowe Respondenta będą wykorzystane przez Symetrię UX Sp. z o.o. jedynie w celu: 

a. wypełnienia obowiązków Symetrii UX Sp. z o.o. względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa (takich 

jak urzędy skarbowe, ZUS, US, itp.), 

b. wykonania praw i obowiązków Symetrii UX Sp. z o.o. wynikających z realizacja Badania, 

c. utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Symetrii UX Sp. z o.o., 

d. ewentualnego przedstawienia Respondentowi przez Symetrię UX Sp. z o.o. dodatkowych korzyści związanych ze współpracą 

z Respondentem (takich jak udział w świadczeniach zdrowotnych, świadczeniach związanych z kulturą i rozrywką, itp.), 

e. kontaktu Symetrii UX Sp. z o.o. z Respondentem w sprawach związanych z Badaniem i jego realizacją. 

6.  Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Respondenta stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o 

której mowa w ust. 11 poniżej, a także konieczność wypełnienia obowiązków Symetrii UX Sp. z o.o. wynikających z przepisów 

prawa, jak również przetwarzanie danych osobowych związane z uzasadnionymi prawnie interesami Symetrii UX Sp. z o.o. Dane 

osobowe przekazane przez Respondenta mogą być udostępniane osobom bezpośrednio zaangażowanym u Symetrii UX Sp. z o.o. 

w sprawy kadrowo-księgowe oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwem Symetrii UX Sp. z o.o., jak również mogą być 

udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług BHP, usług z zakresu zarządzania 

jakością, usług zarządczych, usług prawnych. 

7.  Respondentowi w dowolnym momencie przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich aktualizacji, 

sprostowania i zmiany oraz do trwałego zawieszenia ich przetwarzania i ich usunięcia, w szczególności w przypadku, gdy dane 

osobowe są niekompletne, nieaktualne, błędne lub zostały udostępnione z naruszeniem prawa lub nie są dłużej niezbędne do 

celów, dla których zostały zebrane. Powyższe prawo może być zrealizowane w szczególności w drodze oświadczenia woli złożonego 

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@symetria.pl. 

8.  Symetria UX Sp. z o.o. informuje Respondenta, że dane osobowe Respondenta będą przechowywane przez okres 10 lat w celu 

udokumentowania realizacji Dzieła, a także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres 

potrzebny Symetrii UX Sp. z o.o. do ochrony bądź dochodzenia swoich praw. 

9.  Symetria UX Sp. z o.o. informuje Respondenta, że ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie zgody wyrażonej w ust. 11 poniżej, narusza przepisy RODO. 

10.  Symetria UX Sp. z o.o. informuje Respondenta, że jego dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

11.  Respondent niniejszym oświadcza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych 

zawartymi w niniejszej klauzurze oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z realizacją niniejszego 

Badania., a także na przekazanie ich przez Symetrię UX Sp. z o.o. instytucjom publicznym (ZUS, US) w celu realizacji obowiązków 

publicznoprawnych ciążących na Symetrii UX Sp. z o.o. 
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