
INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ 
PPHU AN-SAT KATARZYNA ŁAKOMA 

 

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu 
ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy 
najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej. 

 
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH? 
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU AN-SAT Katarzyna Łakoma (48-370 Paczków, ul. Wojska 
Polskiego 36, tel. 77 545 32 72, e-mail: biuro@an-sat.pl), 

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie jest Jacek Urbański, kontakt: kancelaria@dcw.wroclaw.pl 

 
W JAKIM CELU ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE? 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, 
a Administratorem a wynikającą z: 

• ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne 

• ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

• ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

• Kodeksu postępowania cywilnego 

• Kodeksu cywilnego  

Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań 
ustawowych i umownych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 
lub stronę trzecią. 

     

PRZEZ JAKI OKRES ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE? 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania 
oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 

KOMU ADMINISTRAOTR MOŻE PRZEKAZAĆ DANE? 
1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: 

• dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania 
systemów; 

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji; 

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi 
Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych; 

• oraz firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym. 
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź 
osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie 
z przepisami obowiązującego prawa. 
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
 

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH? 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
 

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ? 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

 
CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE? 
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i jest niezbędne do zawarcia umowy o usługi 
telekomunikacyjne oraz wypełniania późniejszych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 
2. Administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania.  
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