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„ANEL” Mitoraj Andrzej i Mitoraj Elżbieta Sp. J.
Ul. Ostrowska 106 B,
63-460 Skalmierzyce, Polska
VAT PL765-160-29-85
Tel. +48 62 762 07 01
Fax +48 62 762 07 44

___________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie w dn. 25.05.2018 przepisów europejskiego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania
danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej, przedstawiamy poniżej informacje o sposobie
przetwarzania Państwa danych osobowych, które pozyskaliśmy w trakcie dotychczasowej współpracy.
1. Podstawa prawna :
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(„RODO”)
2. Administrator Państwa danych osobowych:
„ANEL” Mitoraj Andrzej i Mitoraj Elżbieta Sp. J. , ul. Ostrowska 106B, 63-460 Skalmierzyce,
NIP: 7651602985
3. Cel przetwarzania danych:
Przesyłanie ofert marketingowych, obsługa zapytań o oferty przewozu, przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną, realizacji umów oraz zleceń, dochodzenie roszczeń oraz wszelkich
innych aspektów związanych ze współpracą z Państwem.
4. Rodzaj danych:
Nazwa firmy, Nazwisko i Imię kontrahenta i pracowników, numery dokumentów tożsamości, numery
prawa jazdy, numery PESEL, wszelkie dane kontaktowe (tj. adres zamieszkania, nr telefonu, adres emailowy, adres strony www)
5. Odbiorcy danych osobowych:
Pracownicy „ANEL” Mitoraj Andrzej i Mitoraj Elżbieta Sp. J., nasi podwykonawcy (podmioty
współpracujący na podstawie umów, zleceń, w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów),
partnerom biznesowym, tj. podmiotom wspierającym nasze usługi oraz podmiotom zapewniającym
bieżącą obsługę doradczą naszej firmy.
6. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów oraz przez
czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją.

Dodatkowo dane te mogą być przechowywane dla celów archiwizacyjnych przez okres 20 lat od
zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania.
7. Zapewnienie Administratora o rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych:
 Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez zastosowanie odpowiednich środków
zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z
przetwarzaniem tych danych.
 Zapewniamy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania.
Mogą je Państwo aktualizować, żądać usunięcia, lub żądać ograniczenia ich przetwarzania.
 W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku gdy nie wyrażają Państwo zgody abyśmy przechowywali Państwa dane osobowe
prosimy o niezwłoczny kontakt.
Z poważaniem
Andrzej Mitoraj
Elżbieta Mitoraj
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