
 

 

Klauzula informacyjna 
 

 

Warszawa, dnia 25.05.2018 r. 

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych  

w firmie ELEKS – Janusz Kosiorek Sp. J 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Eleks – Janusz Kosiorek Sp. J.,  

ul. Fizylierów 32, 04-497 Warszawa, NIP: 1130064737. 

2. Przedstawicielem administratora jest Adam Kosiorek, tel. +48 697 180 410,  

e-mail adam.kosiorek@eleks.com.pl. 

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zleceń/zamówień/ 

/umów/zapytań. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO („Przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”). 

5. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być:  

1. Pracownicy firmy ELEKS – Janusz Kosiorek Sp. J - w celu realizacji usług 

wynikających ze zleceń/zamówień/umów/zapytań; 

2. Firma kurierska UPS Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa – w celu 

przesyłania materiałów lub dokumentów związanych z realizacją zleceń/zamówień/ 

/umów/zapytań; 

3. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 – w celu przesyłania 

materiałów lub dokumentów związanych z realizacją zleceń/zamówień/ 

/umów/zapytań; 

6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych;  

7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne w celu 

realizacji zleceń/zamówień/umów/zapytań.  

8. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw, które Pan/Pani posiada w związku  

z rozporządzeniem RODO. W szczególności: 

1. prawo dostępu do treści swoich danych; 

2. prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania; 

3. prawo do przenoszenia danych; 

4. prawo wniesienia sprzeciwu; 

5. prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia usług przez 

firmę ELEKS – Janusz Kosiorek Sp. J. W przypadku niepodania danych niemożliwa będzie 

realizacja usług wynikających ze zleceń/zamówień/umów/zapytań. 

10. Oświadczamy, że Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
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