
Informacje dotyczące przetwarzania danych osoby fizycznej w celu 
prowadzenia postępowań przed Sądem Polubownym ds. Domen 

Internetowych przy PIIT 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) z 
siedzibą w Warszawie. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 

- przez e-mail: biuro@piit.org.pl; sekretariat@piit.org.pl 

- telefonicznie: 22 6282260; 22 6257323 

   2.   Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna 
przetwarzania 

PIIT będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, aby przeprowadzić postępowanie 
mediacyjne/arbitrażowe przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT. 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez strony postępowania mediacyjnego/arbitrażowego, polegające na uzyskaniu 
prawomocnego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego dotyczące postępowań inicjowanych przed sądami polubownymi, a także z uwzględnieniem 
wykonywania zadania leżącego w interesie publicznym, dla rozstrzygnięcia takiego sporu. 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane dla celów postępowania mediacyjnego/arbitrażowego mogą 
obejmować: imię i nazwisko, adres zamieszkania albo adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, 
numer telefonu stron sporu, osób reprezentujących strony sporu, w tym pełnomocników stron, a także 
innych osób biorących udział w postępowaniu (np. świadkowie, biegli). 

 
4. Informacje dotyczące profilowania  

PIIT nie będzie profilował Państwa danych osobowych i nie będzie ich wykorzystywał w celach 
marketingowych. 

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych 

PIIT będzie przechowywać Państwa dane przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia sporu oraz 
wynikający z przepisów prawa okres, w którym mogą one służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami. 

 

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych 

PIIT będzie przekazywał Państwa dane osobowe arbitrowi, drugiej stronie postępowania 
mediacyjnego/arbitrażowego, pełnomocnikom stron, Rejestrowi domeny .pl w zakresie wynikającym 
z Regulaminu nazw domeny .pl. 



Dane osobowe mogą być przekazywane także sądom i uprawnionym organom, jeżeli zwrócą się do 
PIIT, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w szczególności właściwemu sądowi 
powszechnemu w celu rozpatrzenia środków odwoławczych, rozpoznania skargi, uznania wyroku Sądu 
Polubownego lub nadania klauzuli wykonalności dla tego wyroku. 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z wyjątkiem, gdy 
adres drugiej strony postępowania znajdować się będzie, poza tym obszarem. 

7.  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną 
sytuację, 

b.  prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 

c.  prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, o ile dane te nie są w dalszym ciągu 
potrzebne do realizacji celu przetwarzania. 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

Aby z nich skorzystać, należy kontaktowanie się z PIIT z wykorzystaniem danych kontaktowych 
podanych w punkcie 1.  W niektórych sytuacjach przepisy prawa mogą wpływać na możliwość albo 
zakres działań, które PIIT podejmuje dla Państwa realizując powyższe prawa. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Obowiązek podania danych i ich źródło 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia postępowania 
mediacyjnego/arbitrażowego przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie 
Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Dane osobowe mogą pochodzić od Stron lub ich pełnomocników. 

 

 

Powyższe informacje znajdują się także pod adresem: https://www.piit.org.pl/wazne/rodo-w-piit 

 


