
 

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GENERATOR PRODUKCJA OPOLE SP. Z O. O.                  

z siedzibą w Opolu 45-641, ul. Oświęcimska 102e, tel. 77 55 74 100. 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Karolinę Lewińską, z którą można kontaktować 

się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: 

karolina.lewinska-external@enercon.de lub tel. 734 461 717. 

3.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

- zawarcia umowy lub podejmowania czynności zmierzających do jej zawarcia, wykonywania uprawnień 

wynikających z umowy (np. wykonywanie uprawnień w zakresie gwarancji) - na podstawie   art. 6 ust. 1 

lit. c RODO, 

- realizacji obowiązków wynikających z pozostałych przepisów prawa (m. in. wykonywanie przez 

Administratora obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, 

     - realizacji uzasadnionego interesu Administratora  (m. in. kontakt z dostawcami, kontrahentami) – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być firma hostingowa, dostawcy oprogramowania, 

obsługa IT, podmioty będące w grupie przedsiębiorstw wraz z Administratorem, podmioty 

współpracujące w zakresie obsługi prawnej, usług kurierskich. 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub negocjacji handlowych 

oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Dane wykorzystywane przez Administratora 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzane będą aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich 

przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak to 

wynika z przepisów prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Co do danych przetwarzanych na 

podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana 

sytuację) - art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych spowoduje, że ewentualne 

zawarcie umowy nie będzie możliwe.  

9.    W większości przypadków nie mamy zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw 

trzecich. W niektórych przypadkach – w szczególności danych dostawców - dane osobowe mogą być 

przekazywane do państwa trzeciego przy zapewnieniu właściwych środków bezpieczeństwa. Jeżeli 

będzie miała miejsce taka sytuacja poinformujemy o tym Panią/Pana odrębną wiadomością, wskazując 

czy dane są przekazane do państwa trzeciego, co do którego Komisja stwierdziła odpowiedni stopień 
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ochrony, czy też do państwa, co do którego Komisja nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. W 

tym ostatnim przypadku Administrator poinformuje Panią/ Pana o stosowanych zabezpieczeniach oraz 

sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


