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INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Szanowni Państwo, 

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały 

przekazane naszej firmie, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić 

Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy 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 (RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa. 

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować, w jaki sposób 

przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które przysługują 

Państwu w związku z obowiązującymi przepisami. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest EC Engineering Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie (30-150), 

Ul. Armii Krajowej 28. 

2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych? 

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy 

kontaktować się pod adresem email: office@ec-e.pl. 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w następujących celach: 

 Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją art. 

6 ust. 1 lit. b RODO, 

 Prowadzenie procesów rekrutacyjnych i zatrudnianie pracowników art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

 Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym windykacja 

należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych,  

 Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o statystykach 

prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas 

działalności,  

 Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków 

komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych 

promujących prowadzoną działalność,  
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PERSONAL DATA PROCESSING INFORMATION CLAUSE 

Dear Ladies and Gentlemen, 

As part of our continuous efforts to ensure the best possible protection of the personal data 

submitted to our company, we wish to inform you that we are fully ready to protect your personal data at 

the highest possible level, considering the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 

processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC 

(General Data Protection Regulation), as well as the applicable laws. 

In order to fulfil our obligation arising out of Article 13 of the GDPR, we wish to provide information 

on the manner in which we process your personal data and, above all, to inform you about your rights under 

the binding legal regulations. 

Please read the information provided below: 

1. Who acts as the Data Controller? 

The Data Controller for the personal data is EC Engineering Sp. z o.o. with its registered office in 

Cracow (30-150), at 28 Armii Krajowej St. 

2. How can I get in contact with regards to personal data processing? 

If you have any questions regarding privacy and personal data processing, please reach us at the 

following e-mail address: office@ec-e.pl. 

3. What are the purposes and legal grounds for personal data processing? 

Our company processes personal data for the following purposes: 

 Entering into and performing an agreement, including contacting the client in relation to the 

performance of such agreement Article 6(1)(b) of the GDPR, 

 Carrying out recruitment processes and hiring personnel Article 6(1)(c) of the GDPR, 

 Handling grievances and complaints Article 6(1)(c) of the GDPR, 

 Redress in relation to the concluded agreement Article 6(1)(f) of the GDPR, including debt 

recovery and handling court proceedings and subsequent enforcement, 

 Archiving documentation, i.e. agreements and accounting documents Article (6)(1)(c) of the 

GDPR, 

 Keeping statistics Article (6)(1)(f) of the GDPR Keeping statistical information on our activities 

allows us to improve our services, 

 Carrying out marketing activities for our own products and services without using electronic 

communication means Article 6(1)(f) of the GDPR Carrying out marketing activities intended to 

promote the business activity, 
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 Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne 

obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Prowadzenie 

działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-

mail i numerów telefonów,  

 Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, 

w tym  zapewnienie rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i 

zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym 

przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady 

rozliczalności. 

4. Komu będą przekazywane dane osobowe? 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla 

wykonania określonej czynności, w tym praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. EC 

Engineering Sp. z o.o. może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność 

firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp. 

5. Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich 

podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości, przepisy prawa pracy lub ich podanie jest 

niezbędne do zawarcia i zrealizowania przez EC Engineering Sp. z o.o. praw i obowiązków 

wynikających z zawartych umów oraz rozliczenia prowadzonej działalności.  

6. Jak długo są przetwarzane dane osobowe? 

Okres przetwarzania danych osobowych przez EC Engineering Sp. z o.o. zależy od celu w jakim 

zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez EC Engineering Sp. z 

o.o. zgód lub innych oświadczeń: 

 Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny 

do jej wykonania oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. W przypadku, gdy 

realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane do końca roku 

kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt w celu zawarcia 

umowy.  

 W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres 

archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego 

zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa 

przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy 

postępowanie. 

 Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w 

oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody. 
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 Carrying out marketing activities of our own products and services using electronic means of 

communication Article 6(1)(f) of the GDPR, noting however that due to other binding legal 

regulations, such as in particular the Telecommunications Law and the Act on the provision of 

services by electronic means, shall be carried out solely on the basis of the collected consents 

Carrying out marketing activities promoting the conducted business using e-mail addresses and 

phone numbers, 

 Servicing requests submitted using the contact form, other applications, including ensuring 

accountability Article 6(1)(f) of the GDPR - Replying to requests and inquiries submitted using 

the contact form or in other form, including storing the key requests and provided replies in 

order to maintain the principle of accountability. 

4. Who are the personal data transferred to? 

Personal data may be transferred to legally authorized entities or bodies which must obtain such 

information in order to perform a defined task, including the rights and obligations arising out of the 

concluded agreements. EC Engineering Sp. z o.o. has the right to entrust the data to other entities 

which support the company’s operations, for instance: accounting, legal, HR, insurance services etc. 

5. Is there an obligation to provide personal data? 

Personal data is provided voluntarily, expect for situations in which it is required by law, i.e. tax law, 

accounting regulations, labor law regulations, or if providing such data is required to enter into and 

carry out the rights and obligations of EC Engineering Sp. z o.o. arising out of the concluded 

agreements and accounting for the conducted business. 

6. What is the duration of personal data processing? 

The duration of personal data processing carried out by EC Engineering Sp. z o.o. depends on the 

purpose for collecting and processing the data, as well as on the binding legal regulations and the 

consents or other declarations obtained by EC Engineering Sp. z o.o.: 

 The data processed for the purpose of performing the concluded agreement are stored as long 

as they are required under such agreement and until the lapse of the period of limitation of 

claims arising from the agreement. In the event that the agreement is not performed, the 

personal data shall be stored until the end of the calendar year following the year of the last 

communication for the purpose of entering into the agreement. 

 In the event of a dispute, a judicial process or other proceedings, the archive period shall run 

from the date of settling the dispute regardless of the manner in which it was concluded, or 

from the date of concluding the final proceeding, unless a law provides for a longer period of 

limitation for the claim concerned. 

 Personal data collected on the basis of a consent shall be stored for the period indicated in the 

declaration of consent or until the consent is revoked. 
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 Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w 

szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

 W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym EC 

Engineering Sp. z o.o.  jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub 

papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz 

w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty. 

7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych? 

 Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są 

niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania  (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa).  

 W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może 

niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub 

własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie 

technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii. 

 Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich 

danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego. 

 Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje 

prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w 

określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed 

cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 

 Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Zebrane przez EC Engineering Sp. z o.o.  dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). 

9. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)? 

EC Engineering Sp. z o.o.  nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 

profilowania). 

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy  

i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, 

jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. 
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 Personal data processed based on a legitimate interest, in particular for the purpose of direct 

marketing shall be stored until an objection is raised against such processing. 

 In order to demonstrate accountability, the personal data shall be stored for the period during 

which EC Engineering Sp. z o.o. is obliged to store such information in electronic or paper form, 

as well as to document the fulfilment of the requirements arising out of the legal regulations as 

well as in order to allow inspections by authorised entities. 

7. What are the rights with regards to personal data processing? 

 You have the right to access your data, rectify the data in the event that it does not comply with 

the facts, as well as the right to request the deletion or to restrict the processing (subject to 

exceptions under applicable laws). 

 In legally justified cases the personal data may be transferred to the extent allowed by the 

technology or to obtain a copy thereof, subject to the obligation under which such law shall not 

have a negative impact on the rights and freedoms of others, including trade secrets or 

intellectual property rights. 

 You can also use your right to object to further processing of your personal data, i.e. for the 

purposes of direct marketing. 

 If your personal data is processed based on you consent, you have the right to withdraw all or 

some of the consents granted for processing the data for a specific purpose. Withdrawal of the 

consent shall not affect the processing of personal data prior to revoking the consent nor the 

legal basis for such processing. 

 In the event that the data subject believes that the processing of their respective personal data 

violates the laws of the General Data Protection Regulation, of April 27th of 2016, you have the 

right to file a complaint with the supervisory authority - President of the Office for Personal Data 

Protection. 

8. Are we going to transfer the data outside of the European Economic Area? 

Personal data collected by EC Engineering Sp. z o.o. are stored solely on the European Economic Area 

(EEA). 

9. Will the personal data be processed automatically (including profiling)? 

EC Engineering Sp. z o.o. does not process personal data in an automated manner (including in the 

form of profiling). 

As part of our activities, we use cookie files for the purpose of monitoring and analyzing traffic on our 

websites, as well as to carry out remarketing, however these actions do not include personal data 

processing as defined in the GDPR. 

 

 

 


