
SZANOWNI PAŃSTWO,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, opracowaliśmy Politykę prywatności
Spółki ENGAS wskazując przysługujące Państwu prawo oraz określając zasady gromadzenia,
udostępniania, modyfikacji i usuwania danych osobowych, które zostaną przez nas pozyskane drogą
elektroniczną (tj. za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej) jak również na
podstawie Państwa zgody.

ADMNISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST
ENGAS Sp. z o.o.  z siedzibą w (43-300) Bielsku-Białej przy ul. M. Grażyńskiego 351;
Można skontaktować się z nami telefonicznie 33 822-29-29 lub       500 391 139

oraz e-mail: drukarnia@drukarniaengas.pl

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie oraz wyłącznie w określonych
celach, takich jak:
● zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b) RODO),
● prowadzenia dokumentacji współpracy, w tym także rozpatrywania reklamacji - przetwarzanie

jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art.6 ust. 1
lit. c RODO),

● płynnego prowadzenia działalności przez administratora danych poprzez zapewnienie
autentyczności, integralności oraz poufności, zarchiwizowanych dokumentów lub ich kopii - art.
6 ust. 1 lit f RODO.

● przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami - art. 6 ust.1 lit. f RODO,

● przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy w postaci
wprowadzenia środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pomocą kamer
przemysłowych w celu ochrony mienia pracodawcy oraz nadzoru nad miejscem pracy
zatrudnionych pracowników jak również zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę - art. 6 ust.1 lit. f RODO,

● oferowania przez nas usług (marketing bezpośredni administratora danych) co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane możemy przekazać tylko zgodnie z obowiązującym prawem lub podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie tzn:

● usługodawcom pocztowym i kurierskim,
● firmom spedycyjnym,
● kancelarii prawnej, sądom lub innym organom ścigania,
● świadczących usługi TI na naszą rzecz,
● innym podmiotom, z którymi administrator danych osobowych podpisze umowę o powierzenie

przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanej współpracy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Prawo do cofnięcia zgody art. 7 ust. 3 RODO

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie zgody wynikającej z art. 6
ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
Odwołanie zgodny na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

mailto:drukarnia@drukarniaengas.pl


Prawo dostępu do danych art. 15 RODO
Mają Państwo prawo pełnego dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii oraz uzyskania informacji
jaka kategoria danych jest przetwarzana jak również jaka jest ich podstawa prawna.

Prawo do sprostowania danych art. 16 RODO
Macie Państwo pełne prawa do poprawiania swoich danych osoby. Jeśli są one nieprawidłowe lub
niekompletne możecie żądać ich sprostowania.

Prawo do bycia zapomnianym art. 17 RODO
Mają Państwo prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych Administrator Spółka ENGAS może zachować pewne
dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia dochodzenia lub
obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych art. 18 RODO
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych na zasadach zawartych w art. 20 RODO gdy
przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych art. 21 RODO.
● Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego

szczególną sytuacją
● Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania informacji marketingowych

dotyczących produktów lub usług.
● Jeśli Państwa sprzeciw stanie się zasadny i Administrator Spółka Engas nie będzie miał innej

podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną usunięte,
wobec przetwarzania do których, Państwo wnieśliście sprzeciw.

Dlatego w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z ich przechowywaniem można skontaktować się z administratorem danych osobowych
Engas Sp. z o.o. pod adres email: drukarnia@drukarniaengas.pl lub zadzwonić pod numer: (33) 822 29
29.
Jednak w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych
osobowych przez Administratora Engas Sp. z o.o. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
● Państwa dane będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to

konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:
● dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
● dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,

chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
● dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:

− zgody - do czasu jej wycofania,
− prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu
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