RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA
KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla
wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie
udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących państwu prawach z tym związanych. Poniższe
zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest:
Ekotechnika OZE Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 230A, 42-221 Częstochowa NIP 573-292-15-12.
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych
osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Państwu
uprawnień, mogą się Państwo skontaktować mailowo za pomocą adresu: biuro@ekotechnikaoze.pl,
telefonicznie pod numerem 694 259 614 lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

3. Administrator danych osobowych –- przetwarza państwa dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6
ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub

przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na
reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa
nakazują przechowywać dane,
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez
okres, po którym przedawnią się roszczenia ,
d) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres
niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu
umowy,
e) marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres trwania
umowy lub do złożenia sprzeciwu,
f) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez
okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub
przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
g) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6
ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa
danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów
np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje
reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze,
prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji
i przesyłek
b) z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
c) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy
i organy państwowe.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
•
•
•

•
•

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
•
•
•
•

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do
czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
•
•

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny
związane z Państwa szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f RODO), z wyjątkiem sytuacji,
w których Administrator:
•

•

wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą jest dzieckiem, lub
wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli jednak dane są
przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania)

ma Państwo prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno
już przetwarzać danych do tych celów.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

