INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (dalej RODO) informuję, że od 25
maja 2018 roku przysługują Osobie określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych:
1. Administratorem Twoich danych jest ENVO sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice,
NIP: 6642068617, REGON: 260186374.
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paweł
Żłobecki, telefon: 606458978, e-mail: pawel.zlobecki@wp.pl
3. Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1
RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych
w pkt. 3 Twoje dane będą udostępniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami Twoich danych będą:
• Ty sam jako strona, Twoi Pełnomocnicy,
• Podmioty, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na
gruncie art. 28 RODO.
5. Okres przechowywania danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, okres niezbędny
wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych
osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą – do odwołania zgody.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych,
przysługuje Ci:
•
•
•
•
•
•

prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do przenoszenia swoich danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych.

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec
przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi
być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa
się przetwarzanie.
7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne,
lecz konieczne celem załatwienia sprawy.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego / organizacji międzynarodowej.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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