
Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2  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 (tzw. RODO)  informuję,
że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
ELCOMP Teresa Szołtysik z siedzibą Orzechu, ul. Bytomska 130.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
42-622 Orzech, ul. Bytomska 130, 42-622 lub email: biuro@elcomp.net.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 

• art. 6 ust. 1 lit.  b RODO, tj dane są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której strona jest
osoba, której dane dotyczą, w tym do prowadzenia korespondencji związanej z zawartą umową;

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na oferowaniu klientom
produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych.  

3. Odbiorcami podanych danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
w szczególności  w  zakresie  nadzoru  i  kontroli,  podmioty  współpracujące  z  Administratorem na
podstawie zawartych umów o współpracy i  umów powierzenia przetwarzania danych (dostawcy
oprogramowania, domen), obsługa prawna, księgowa, archiwizacja dokumentów.

4. Pozyskane dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskane dane będą przechowywane 

• do czasu realizacji i rozliczenia zawartej umowy, 

• przez okres wynikający z przepisów prawa  - dokumenty księgowe i podatkowe 5 lat;

• przez  okres  możliwości  dochodzenia  i  obrony  roszczeń  3  lata  od  rozwiązania/wygaśnięcia
umowy;

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych istnieje prawo:

• żądania dostępu i sprostowania swoich danych osobowych,

• żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO), Warszawa ul. Stawki 2

7. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Podanie danych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji.

9. Na podstawie art  14 RODO informuję, że w przypadku prowadzenia marketingu usług własnych
dane mogą być pozyskane z otwartych rejestrów CEIDG, KRS, bazy internetowe przesiebiorców.


