
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 „RODO”) informujemy, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie. 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować sią z Inspektorem Ochrony Danych 
pod adresem email: iod@elbest.pl lub pisemnie na adres: Elbest sp. z o.o., ul. 1 Maja 63, 97-400 
Bełchatów. 
 
Państwa dane będziemy przetwarzać w celu: 
 obsługi przyjętej korespondencji i rozpatrzenia sprawy. Przetwarzanie prowadzone jest na 

podstawie Pani/Pana zgody, za którą uznajemy skierowanie do Elbest sp. z o.o. swojego pisma 
(podstawa art. 6 ust. 1 pkt a RODO), 

 prowadzenia dokumentacji dalszej współpracy, o ile wymaga ona wewnętrznych zasad, polityk 
czy procedur obowiązujących w spółce (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f), będącej realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem,  

 archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 
6 ust. 1 lit. f),  

 ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f).  

 
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami 
ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym 
przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (nie dłużej niż 6 
lat).  
 
Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych, ale cofniecie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  
 
Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do 
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia 
danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  
 
Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom 
określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz 
Administratora danych i którym te dane są powierzane a także podmiotom z naszej grupy kapitałowej 
(GK PGE). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
Podanie danych i ich zakres jest dobrowolne. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o 
których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane 
nie będą profilowane.  
 

 
 


