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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  

( „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Euroservice Trade Sp. z o.o. Ul. Dzielna 72/90, 01-029 Warszawa, adres korespondencyjny: 

Surochów 160 A, 37-500 Jarosław, tel. 016 621 83 59. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ich przetwarzaniem w Euroservice Trade Sp. z o.o. można się skontaktować poprzez 

adres mailowy m.granda@euroservice.home.pl lub pod  numerem telefonu 16 621-83-46 

wewnętrzny 208,  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionego interesu administratora, zawartych umów 

oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych, 

b) ustalenia uprawnienia do przebywania na terenie firmy, 

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami, 

d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 

e) utrzymania bezpieczeństwa w obiekcie, dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez 

kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring obejmuje 

swoim zakresem cały zakład oraz  część publiczną przed budynkiem biurowym, parkingiem 

 i bramami wjazdowymi. Nagrania są archiwizowane przez okres 3 miesięcy 

f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami   Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

b) podmioty uprawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych takich 

jak: (np. firmy informatyczne w zakresie opieki serwisowej, kancelarie prawnicze itp.) 

c) spółkom Euroservice Group Sp. z o.o, Euroservice ZPT w Surochowie Sp. z o.o.,  Euroservice 

BIO Sp. z o.o.,  Euroservice OIL Sp. z o.o. 
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych  

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e)  prawo do przenoszenia danych  

f)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

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 Pani/Panu 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 Euroservice Trade 

Sp. z o.o.danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, prawnie uzasadniony interes 

administratora lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

13. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 


