
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Fortinet, Inc. z siedzibą w Sunnyvale, 

USA (zwany dalej „Administratorem”).   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w 

następujący sposób:   

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy@fortinet.com   

b. listownie: na , z dopiskiem „IODO”. W szczególności może się Pani/Pan kontaktować 

w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 i 8.  

3. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Administratorowi przez International Data 

Group Poland S.A., z siedzibą w Warszawie w związku z wykonaniem umowy ramowej 

zawartej między Veracomp - Exclusive Networks Poland SA oraz International Data Group 

Poland S.A., na podstawie udzielonych przez Państwa zgód („Umowa”).   

4. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane 

kontaktowe lub identyfikacyjne i będą one przetwarzane w celu realizacji umowy zaś 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych udzielona przez Panią/Pana 

zgoda.   

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom 

Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania Umowy, w tym spółce 

Veracomp – Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania ww. 

celów lub innych stosunków prawnych, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami 

prawa.   

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.   

8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych 

osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.   

9. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).   

10. Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub 

w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.  


