
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 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 rozporządzenie o ochronie 
danych), (dalej zwane „RODO”), działając w imieniu ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie  informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przez Państwa wskazanych  (dalej 
zwane „Dane Osobowe”) jest ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Taneczna 18C, 02-829 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000365831, o kapitale 
zakładowym w wysokości 1.125. 000,00  zł, NIP: 701-02-61-504, REGON: 
14261466 (dalej zwana „Administratorem”); 

2) istnieje możliwość kontaktowania się ze Specjalistą ds. Danych Osobowych 
Administratora za pośrednictwem adresu e-mail: odo@enprom.pl; 

3) podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. 
przetwarzanie w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora 
polegający na wykorzystaniu Danych Osobowych celem współpracy z 
Państwem; 

4) podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania 
skutkować może brakiem możliwości prowadzenia współpracy czy realizacji 
przyszłej umowy; 

5) Osobom, których Dane Osobowe dotyczą przysługuje prawo do: 
 żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, 

przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych; 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6) cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w trakcie trwania 
Umowy może uniemożliwić Administratorowi realizację niektórych z uprawnień 
wynikających z treści zawartych umów; 

7) prawa wymienione w pkt. 5 powyżej można zrealizować poprzez kontakt ze 
Specjalistą ds. Ochrony Danych Administratora na adres e-mail wskazany w 
pkt. 2 powyżej; 

8) do kategorii odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez 
Administratora w związku z Umową należą: przedsiębiorstwa zajmujące się 
windykacją roszczeń, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy 
świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów 
informatycznych i serwisów internetowych), doradcy podatkowi, podmioty 
świadczące profesjonalne usługi doradztwa prawnego,; 



9) Dane Osobowe przetwarzane w celu realizacji współpracy w tym m.in. 
zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego 
Administratora będą przechowywane przez okres trwania współpracy, a po 
jego upływie przez okres niezbędny do: 

i. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń względem 
drugiej Strony umowy; 

ii. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z 
przepisów podatkowych lub rachunkowych);  

 jednak nie krócej niż 5 lat od dnia zakończenia współpracy; 

10) po zakończeniu przetwarzania Danych Osobowych w celu wskazanym w 
niniejszej klauzuli Administrator niezwłocznie zaprzestanie ich jakiegokolwiek 
przetwarzania; 

11)  Administrator nie stosuje profilowania Danych Osobowych w rozumieniu 
właściwych przepisów RODO ani nie podejmujemy względem Danych 
Osobowych zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu. 
 

 

W imieniu Administratora: 

 

 

______________________________________ 

 
 


