INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wdrażając wymogi 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 uchylenie dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: Orfeusza 2, 80-299 Gdańsk, tel. 58 301 42 51 lub drogą e-mailową pod adresem:
sekretariat@ekometria.com.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail (przy użyciu ww. adresów
korespondencyjnych).
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom BSiPP Ekometrii Sp.
z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę
produktów, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności
i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO
odnoszący się do niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
5. Dane Państwa są przetwarzane:
a) celu zawarcia umów których stroną są Państwo (art. 6 ust.1 lit. b) RODO),
b) do wypełnienia wymagań umowy lub wykonania usługi kontraktów (art. 6 ust.1 lit. b)
RODO),
c) w systemach informatycznych Administratora Danych Osobowych, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d) w celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby zobowiązań umownych (podstawa
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
e) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6. Pa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przetwarzania danych osobowych
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
7. W związku z przetwarzaniem przez firmę BSiPP Ekometria Sp. z o.o. Państwa danych
osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych,
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zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych -Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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