OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
I.

Informacje wstępne

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo istotna. W związku z tym, mając również na uwadze
obowiązujące przepisy prawa, przedstawiamy poniżej zasady oraz sposoby przetwarzania przez naszą
organizację Państwa danych osobowych.

II.

Administrator danych

W związku z uzyskaniem Państwa danych, staliśmy się ich administratorem. Oznacza to, że
decydujemy o celach oraz sposobach przetwarzania danych Was dotyczących. Kim jesteśmy? Oto
nasze podstawowe dane: ENUE Pytlak, Rutkowski, Sacharczuk Spółka Jawna z siedzibą przy ul.
Wrzesińskiej 12/15, 03-713 w Warszawie. Jeśli zechcą Państwo skontaktować się z nami sprawach
związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, jesteśmy dostępni również mailowo, pod
adresem poczty elektronicznej: kontakt@enue.pl
III.

Inspektor ochrony danych

Dbanie o dobro Państwa danych oraz ich ochrona wiele dla nas znaczą, dlatego w celu zachowania
najwyższych standardów w tym zakresie, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którego zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad Państwa danymi oraz monitorowanie wszelkich procesów, którym są
poddawane. IOD pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej iod@enue.pl lub
numerem tel: 22 635 17 04. W razie jakichkolwiek uwag czy wątpliwości co do przetwarzania przez nas
Waszych danych, zachęcamy do skontaktowania się z nim.
IV.

Podstawa oraz cel przetwarzania danych

Nie pozyskaliśmy Państwa danych bez uzasadnienia. Podstawą naszego działania jest Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczące Państwa dane
mają dla nas dużą wartość i są nam niezbędne do kontaktu z Państwem. Będą one przetwarzane w
celu umożliwienia odpowiedzi na Państwa pytania, zadane za pomocą formularza kontaktowego na
naszej stronie www.
V.

Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Państwa dane do momenty wycofania Państwa zgody.
VI.

Odbiorcy danych/Kategorie odbiorców danych

Prowadząc naszą działalność, niejednokrotnie współpracujemy również z innymi podmiotami.
W związku z tym, Państwa dane mogą zostać ujawnione następującym jednostkom:
−
−

−
−

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,
w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym
naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu
usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z nami w ramach kampanii marketingowych,
bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
poszczególnym komórkom organizacyjnym naszej organizacji.

VII.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Nie zapominajmy, że mimo dokonywanego przez nas przetwarzania, dotyczące Państwa dane wciąż
należą do Was i mogą Państwo o nich decydować. Każdej osobie, której dane są przetwarzane
przysługuje prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych,
usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kontakt z nami pod adresem
iod@enue.pl – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących
Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
6) przenoszenia swoich danych osobowych,
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych więcej
informacji
dotyczących
tego
uprawnienia
dostępne
pod
adresem:
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
1)
2)
3)
4)
5)

Aby dokładnie poznać swoje uprawnienia, zachęcamy do zapoznania się z art. 12-23 RODO,
którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur
lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
VIII.

Czy konieczne jest podanie nam swoich danych osobowych?

Podanie nam przez Państwa swoich danych warunkuje zawarcie umowy…/ jest wymogiem określonym
przez …./ dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli wykonać na Państwa rzecz usługi ….
/wykonać/zawrzeć z Państwem umowy …/

