OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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 Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,poz.1000) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EKOTRADE Sp. z o.o w
Warszawie, 00-712 Warszawa , ul. Melomanów 4. Kontakt: telefon: 22/ 54-89-000 ;
adres e-mail: biuro@ekotrade.com.pl;
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez adres e-mail: marek.powala@ekotrade.com..pl
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. realizacji czynności urzędowych tj.: Osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b
Rozporządzenia;
c. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą, jest dzieckiem na podstawie art.6 ust.1 lit.f Rozporządzenia.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być:
a. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Państwu:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
Rozporządzenia;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie
zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności
prawnych . Przy czym podanie danych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu
zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania

