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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

dalej: RODO) – informuje się, że: 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ekoinwentyka sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

przy ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod 

numerem KRS: 0000407994. 

 

II. Koordynator Ochrony Danych 

Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Koordynator Ochrony 

Danych Damian Kasperczyk, ul. Szyb Walenty 26, e-mail: biuro@ekoinwentyka.pl  

 

III. Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania 

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celu marketingowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych jest marketing bezpośredni 

(wysłanie mailowe lub bezpośrednie przedstawienie ofert związanej z działalnością Spółki) prowadzący 

do poszerzenia bazy potencjalnych klientów i nawiązaniu współpracy. 

 

IV. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przedstawienia ofert i czas 

trwania kampanii lub do czasu zgłoszenia Państwa sprzeciwu do przetwarzania przez nas danych 

osobowych.  

 

V. Kategorie danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: 

 Imię i nazwisko 

 E-mail 

 Numer telefonu 

 Nazwa i NIP firmy 

 Strona internetowa 

 

VI. Źródło danych  

Państwa dane osobowe pochodzą od spółki Panorama Firm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 

KRS: 0000116894 

mailto:biuro@ekoinwentyka.pl
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VII. Odbiorcy danych 

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionych 

przez przepisy prawa. 

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadają Państwo prawo: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, 

 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 

 prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 ust. 1 lit a) i b) 

RODO. 

 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowane). 


