Linia usług e-Trustcom
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Unijnym
Rozporządzeniem o ochronie Danych Osobowych UE 2016/679 (RODO)

Szanowny użytkowniku,
w celu korzystania z usług świadczonych przez spółkę In.Te.S.A. S.p.A. (zwaną dalej „INTESA”),
występującą w charakterze dostawcy usług zaufania (ang. Trust Service Provider – TSP), a dokładniej
z usług Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego i/lub Kwalifikowanego Elektronicznego Znacznika
Czasu, konieczne jest przekazanie spółce INTESA niektórych danych identyfikacyjnych, stanowiących
Dane Osobowe w rozumieniu unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozp. UE
2016/679 – RODO), w stosunku do których użytkownik jest osobą, której dane dotyczą, w
rozumieniu tego Rozporządzenia.
Poniżej udostępniamy informację dotyczącą przetwarzania takich Danych Osobowych przez spółkę
INTESA jako Administratora.
Dane Osobowe uzyskane przez INTESA są zbierane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO i są
przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, na mocy obowiązujących przepisów.
1. Rodzaj Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu przez INTESA
1.1 W celu umożliwienia korzystania z wyżej wymienionych usług spółka INTESA zbiera
następujące Dane Osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) miejsce i kraj urodzenia,
d) kod identyfikacji podatkowej,
e) płeć,
f) numer okazanego dokumentu tożsamości,
g) numer telefonu komórkowego,
h) adres poczty elektronicznej.
2. Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane Osobowe posiadane przez spółkę INTESA są zbierane bezpośrednio od zamawiającego w
momencie zamawiania usługi.
Dane będą zbierane za pośrednictwem formularza zamówienia, w którym zamawiający wprowadza
swoje dane osobowe, lub za pomocą jednej z innych metod zamówienia udostępnionych przez spółkę
INTESA i opisanych w Kodeksie postępowania certyfikacyjnego.
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3. Cel przetwarzania
Wyłącznym celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest należyte wypełnienie
zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności w charakterze dostawcy usług zaufania, a w
szczególności:
a) weryfikacja podanej tożsamości w celu wdrożenia środków przeciwdziałania fałszerstwom,
b) wydanie certyfikatu cyfrowego,
c) przechowywanie i publikowanie certyfikatu cyfrowego w specjalnym katalogu spółki INTESA
w celu spełnienia wymogów nałożonych Rozp. UE nr 910/2014,
d) przekazywanie wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego wypełnienia roli
dostawcy usług zaufania,
e) obsługa ewentualnych reklamacji i/lub sporów,
f) zapobieganie oszustwom i wszelkiej innej nielegalnej działalności oraz zwalczanie ich,
g) spełnienie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, rozporządzeniach lub
prawodawstwie unijnym w sprawie świadczenia usług zaufania.
4. Sposób przetwarzania
Spółka INTESA będzie mogła przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie do celów określonych w art. 3.
Dane osobowe będą przetwarzane przy pełnym poszanowaniu starannie określonych zasad
bezpieczeństwa oraz zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem Unijnym. W przypadku
przetwarzania naruszającego przepisy unijnego rozporządzenia, administrator, zgodnie z art. 82,
odpowiada bezpośrednio za szkody wyrządzone osobie, której dane dotyczą.
Ponadto Dane Osobowe będą przechowywane w archiwach spółki INTESA przez okres niezbędny do
wyżej wymienionych celów, a także do wypełnienia obowiązków nałożonych na tę spółkę przez
przepisy prawa.
Przetwarzane Dane Osobowe będą kompletne, ściśle odpowiednie i nienadmierne w stosunku do
wyznaczonych celów.
5. Czas trwania przetwarzania
Zgodnie z przepisami prawa (art. 28 Dekretu legislacyjnego nr 82/2005 z późniejszymi zmianami –
włoski Kodeks Administracji Cyfrowej) przetwarzanie zakończy się po upływie dwudziestu lat od
unieważnienia certyfikatu podpisu.
Po upływie tego okresu wszystkie Dane Osobowe użytkownika, a także wszelkie ich kopie, zostaną
zniszczone.
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6. Administrator i ewentualne Podmioty przetwarzające Dane Osobowe
INTESA, z siedzibą w Strada Pianezza, 289 - 10151 Turyn (TO), nr VAT i kod identyfikacji podatkowej:
05262890014, jest jedynym Administratorem Danych Osobowych.
Wszelkie podmioty będące osobami fizycznymi upoważnionymi do przetwarzania danych działają
zgodnie z wyżej wymienionym RODO.
Wykaz Podmiotów przetwarzających dane jest stale aktualizowany i dostępny pod adresem:
https://www.intesa.it/elenco-responsabili-TSP/.
Dane Osobowe zamawiającego usługi mogą być ponadto udostępnione na żądanie właściwych
organów ds. prawnych i legislacyjnych w przypadku sporów.
W celu wykonania praw, o których mowa w art. 7, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować
się z administratorem poprzez adres e-mail: uff_ra@intesa.it
7. Prawa osoby, której dane dotyczą
Na mocy przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych użytkownik, jako osoba, której
dane dotyczą, ma możliwość wykonania szczególnych praw.
Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku dotyczących go Danych
Osobowych, nawet jeżeli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz do ich otrzymania w
zrozumiałej formie.
Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do uzyskania, na specjalne żądanie wystosowane do
Administratora, następujących informacji:
a) pochodzenie danych osobowych,
b) cele i sposób przetwarzania danych,
c) przyjęte założenia ewentualnego przetwarzania danych z wykorzystaniem narzędzi
elektronicznych,
d) dane identyfikacyjne administratora, podmiotów przetwarzających i wyznaczonego
przedstawiciela,
e) podmioty lub kategorie podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które
mogą mieć do nich dostęp jako wyznaczeni przedstawiciele na terenie kraju, podmioty
przetwarzające lub osoby upoważnione.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania:
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a) aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Danych Osobowych, w granicach
odnośnych przepisów,
b) zaświadczenia o wykonaniu czynności, o których mowa w lit. a) powyżej, przez
Administratora, a także przez wszelkie inne podmioty przetwarzające Dane Osobowe, których
dotyczą powyższe żądania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw, w całości lub w części, wobec
przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych:
a) z uwagi na prawnie uzasadnione podstawy, nawet jeżeli Dane Osobowe stanowiące
przedmiot żądania są przetwarzane zgodnie z celem, w którym zostały zebrane;
b) w celu przesyłania materiałów reklamowych i związanych ze sprzedażą bezpośrednią,
prowadzenia badań rynkowych i przekazywania informacji handlowych.
INTESA, jako Administrator, podejmie niezbędne działania w celu spełnienia żądań osoby, której
dane dotyczą, korzystającej z wyżej wymienionych praw, chyba że będzie to wymagać wyraźnie
niewspółmiernego nakładu środków w stosunku do chronionego prawa lub okaże się niemożliwe.
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