
KLAUZULA INFORMACYJNA - KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 
(Nadawcy korespondencji)

Szanowni Państwo,

w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację,
dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez FreeEco Sp. z o.o. w Lublinie.

1. Administratorem danych osobowych, czyli  podmiotem decydującym o tym, jak
będą  wykorzystywane  Pani/Pana  dane  osobowe,  jest  FreeEco  Sp.  z  o.o.,
ul. Budowlana 7, 20-469 Lublin, tel. +48 81 3070900, e-mail: biuro@freeeco.pl 

2. We  wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  Państwa  danych
osobowych, jak również w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości mogą
się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych tj. FreeEco Sp.
z  o.o.,  ul.  Budowlana  7,  20-469  Lublin,  tel.  +48  81  3070900,  e-mail:
biuro@freeeco.pl

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  w  celu  udzielenia
odpowiedzi  na  kierowaną  do  nas  korespondencję  (podstawa  przetwarzania
danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora
w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji).

4. Pani  /Pana  dane  mogą  być  przekazywane  podmiotom  uprawnionym  na
podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi
w  zakresie  dostawy,  serwisu  i  utrzymania  systemów  informatycznych  oraz
oprogramowania  oraz  innym  osobom/podmiotom  współpracującym  z
Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych jeżeli wynika to z zakresu
ich kompetencji.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do
realizacji celu wskazanego w punkcie 3, a po tym czasie mogą być przetwarzane
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem przepisów
dotyczących archiwizacji (w zależności od treści przesłanej korespondencji).

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do
przekazanych  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania.

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,
którym jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (adres  siedziby:  ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Podanie  danych  jest  wymogiem  wynikającym  z  przepisów  prawa,
a konsekwencją  ich  niepodania  będzie  brak  udzielenia  odpowiedzi  na
skierowaną korespondencję.

W  celu  skorzystania  z  powyższych  praw  należy  zapoznać  się  z  procedurą
realizacji  praw  osób,  których  dane  dotyczą  dostępną  w  siedzibie
Administratora.
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