Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Eko MTK Sp. z o.o. z siedzibą Brwinów ul. Kępińska 62 adres do korespondencji
Nadarzyn ul. Pruszkowska 66
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne zwanego – RODO ) informujemy:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Eko MTK Sp. z o.o. z siedzibą w
Brwinów ul. Kępińska 62 adres do korespondencji :Nadarzyn ul. Pruszkowska 66 .
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie
naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną – ekomtk@ekomtk.pl
b) telefonicznie – 22 729 78 87
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w : Eko MTK Sp. z o.o. w celu wykonania umów
oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora.
Wskutek dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza
kontaktowego, dokonania zgłoszenia serwisowego, dokonania zapytania ofertowego,
dokonania zlecenia usług laboratoryjnych
prawo

ich

przetwarzania

jako Administrator danych osobowych mamy
na

podstawie

art.

6
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1 lit. b RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na
żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie projektów, kosztorysów wynikających z prowadzonej działalności
Administratora
b) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
c) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej
przepisami prawa.

d) przygotowanie analiz, wyników badań wynikających z działalności prowadzonej przez
Administratora.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w
zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. Otrzymane od Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać powierzone również naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające:
nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe,
informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji
obowiązków wynikających z zawarcia umowy.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z okresem i
wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu
bezpośredniego naszych usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu
względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

Prawa wynikające z rozporządzenia RODO
Posiada Pani/Pan prawo do:
– uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej);
– wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody,
ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
przetwarzania.

