
 

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROKLIMAT 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obornicka 68, 62-002 Suchy Las. Kontakt do 

Inspektora Ochrony Danych: iod@euroklimat.pl 

Administrator, w związku z zawarciem i realizacją Umowy z Pani/Pana pracodawcą, pozyskał lub 

pozyska Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres 

email. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej realizacji umowy 

zawartej między Administratorem, a Pani/Pana pracodawcą. Przetwarzanie to wynika z prawnie 

uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest zapewnienie właściwej 

realizacji zawartej umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit f). Pani/Pana dane osobowe mogą być również 

przetworzone w celu dochodzenia lub ustalenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami 

wynikającymi z zawartej umowy. Przetwarzanie to wynika z prawnie uzasadnionego interesu 

realizowanego przez Administratora jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia lub obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami (RODO art. 6 ust. 1 lit f). Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane przez czas trwania umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą a następnie przez okres 

6 lat w celu zapewnienia możliwości dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT, z którymi 

współpracuje Administrator, firmom doradczym i konsultingowym, spółkom z grupy Elevion Group, 

zewnętrznym kancelariom prawnym, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym usługi niszczenia 

dokumentacji oraz mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany 

wniosek np. policja 

W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem 

www.uodo.gov.pl 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w tym profilowania. 


