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Zawada, 14.05.2020r. 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 ) ( dalej „RODO” ) poniżej informujemy, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELPOLAB SP. Z O.O. z siedzibą w 
Zawada 26 28-230 Połaniec. 

II. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych ELPOLAB SP. Z O.O. pod emailem: sekretariat@elpolab.pl 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu 
realizacji marketingu bezpośredniego , a podstawę przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych stanowi uzasadniony interes ELPOLAB SP. Z O.O. polegający na 
utrzymywaniu relacji z partnerami biznesowymi , podmiotami zaangażowanymi w rozwój 
firmy. 

IV. Kategorie danych. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane  osobowe: imię i nazwisko, 
miejsce pracy, komórka organizacyjna, nazwa firmy, inne informacje uzyskane w trakcie 
realizacji usługi. 

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, do sprostowania ( poprawiania ) swoich danych, do usunięcia, 
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VI. W związku z przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu, uprzejmie 
prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji w sytuacji, gdy nie jest Pani/Pan 
zainteresowana/y utrzymywaniem kontaktu z ELPOLAB SP. Z O.O.  na adres: 
sekretariat@elpolab.pl 

VII. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu wniesienia przez Panią/Pana 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

VIII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom 
przetwarzającym, które świadczą usługi kurierskie na rzecz administratora danych i 
którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


