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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu przez Bisnode MBIG Państwa danych osobowych, 
mającym miejsce w związku z założeniem konta na platformie mBIG oraz umożliwieniem Państwu korzystania z niego. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych, podawanych w formularzu dotyczącym założenia konta na 
platformie mBIG, jest BISNODE MIĘDZYNARODOWE BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000668034, NIP: 5272801449, REGON: 
366802629, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 zł wpłacony w całości (dalej: „Administrator” lub 
„Bisnode MBIG”).  

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Europejski 
2, 00 - 844 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@m-big.com. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej lub poczty e-mail (przy użyciu ww. adresów korespondencyjnych). 

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane?  

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu założenia konta na platformie mBIG, a 
następnie umożliwienia Pani / Panu korzystania z niego, a także w celu ustalania, dochodzenia lub obrony 
ewentualnych roszczeń. 

Komu będą przekazywane Pani / Pana dane osobowe?  

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w 
szczególności dostawcom usług IT, jak również podmiotom należącym do tej samej grupy przedsiębiorstw, do 
której należy Bisnode MBIG. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG). 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

7. Podanie przez Panią / Pana wszystkich danych wymaganych przez formularz rejestracyjny jest niezbędne celem 
założenia konta na platformie mBIG. 

Jakie są Pani / Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez 
Administratora?    

8. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych posiada Pani/ Pan prawo do: 

8.1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), 

8.2. żądania sprostowania Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),  

8.3. żądania usunięcia Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),  

8.4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),  

8.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora (zgodnie z art. 21 
RODO). 

Z poszczególnych praw można skorzystać poprzez kontakt z Bisnode MBIG przy użyciu danych wskazanych w 
pkt. 1 powyżej. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych posiada Pani / Pan również prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

10. Administrator nie będzie w oparciu o Pani / Pana dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji ani 
dokonywał profilowania. 

Jak długo będą przetwarzane Pani / Pana dane osobowe? 

11. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania konta na platformie mBIG, a także – w 
zakresie ograniczonym do przechowywania niezbędnych danych – przez okres niezbędny do ustalania, 
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. 

12. Niezależnie od okresów wskazanych w pkt. 11 powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane tak 
długo jak będzie to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i w zakresie określonym w tych 
przepisach. 
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