
 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad ochrony danych 

osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie w tym zakresie praw osób 

fizycznych. BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. mając na uwadze szczególną rolę danych osobowych 

i ich bezpieczeństwa, zobowiązuje się do podejmowania niezbędnych działań mających na celu 

zapewnienie ochrony danych osobowych, w związku z czym, przekazujemy Państwu 

informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu 

w związku z tym prawach.  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. z siedzibą 

w Żywcu przy ul. Kabaty 2, 

2. Kontakt z Pełnomocnikiem d/s Ochrony Danych Osobowych: 

adres email: odo@beskid-eko.pl,  

tel.: /33/ 86-22-71 wew.35 

3. Celem zbierania danych: 

 spełnienie prawnych zobowiązań, realizacja umów, zamówień, zleceń, utrzymanie 

kontaktów biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 przesyłanie ofert handlowych (podstawą jest zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Dane jakie przetwarzamy:  

- Imię i nazwisko lub nazwa firmy  

- Adres domowy lub biurowy  

- Ogólny adres e-mail  

- Dane osoby kontaktowej  

- Numer telefonu 
 

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

ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych profilowych, przeniesienia, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.   

8. Dane osobowe pozyskane w ramach umów handlowych, transakcji i prawnych zobowiązań 

będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat licząc od początku roku następującego 

po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie 

zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione - zgodnie z art 74.1 

ustawy o rachunkowości oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

mailto:odo@beskid-eko.pl

