
Zgodnie z art. 14 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. woj. Polskiego 73, 97-400 
Bełchatów. 
 
Państwa dane będziemy przetwarzać w celu: 

 prawidłowej realizacji umowy/zamówienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO) kiedy przetwarzanie 
danych jest niezbędne do zawarcia umowy/zamówienia lub podjęcia działań przed zawarciem 
umowy/zamówienia. 

 prowadzenia dokumentacji współpracy o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, 
procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w Spółce (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem 
przedsiębiorstwem. 

 archiwalnym (dowodowym), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, zabezpieczenia informacji na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów oraz dla zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie 
przechowywania dokumentów księgowych) nie dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z przepisami prawa. 

 

Okres przechowywania danych  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 od daty zakończenia współpracy). 

Kategorie danych: 
Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Pani/Pana pracodawcę/stronę umowy lub zamówienia  
z Elbest sp. z o.o.  tj. imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail.  
 
Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych 
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu 
marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania 
danych w tym celu. 

 
Źródło danych:  
Państwa dane osobowe pochodzą od podmiotu, z którym łączy nas umowa/zamówienie.   

 
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. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.  
 
W powyższych celach, w oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji i Pani/Pana dane nie będą profilowane.  
 


