
 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
(dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KALITA PAWEŁ Tech-Ekspert Południe z siedzibą  
w Stalowej Woli przy ul. Władysława Grabskiego 14, 37-450 Stalowa Wola, tel.: (+48) 15 842 51 44, adres poczty 
elektronicznej: biuro@techekspert.pl (zwanym dalej ,,Administratorem”). 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować pod adresem e-mail: 
techekspert@techekspert.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany w ust. 1. 

3. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostanie  Pani/Pan  poinformowana/-y o celu, 
podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych. 

4. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO); 
b) prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO); 
c) prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO); 
d) prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO); 
e) prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO); 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO); 
g) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego Administratora (podstawa z art. 20 RODO). 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Administrator lub inne podmioty, którym Administrator 
powierzy przetwarzanie danych osobowych. 

7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej. 

8. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób 
zautomatyzowany oraz nie będą tworzone żadne profile co oznacza, że nie będą podejmowane działania, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(art.13 ust.2 lit. d RODO). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji 
przedstawionego każdorazowo celu, a bez ich podania realizacja tego celu nie jest możliwa. 
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