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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Władysław Michalak, prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą PAMEX Władysław Michalak, zamieszkały w Żłobiźnie, ul. Brzeska 77, 49 

– 305 Brzeg, NIP: 7470002477, REGON: 530504552 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy podstawowej, 

której przedmiotem jest najem maszyny budowlanej wraz z jej obsługą przez operatora. 

3. Celem zawarcia umowy podstawowej ADO pobiera następujące dane osobowe: 

• Imię, nazwisko 

• Numer dowodu osobistego 

• Adres zamieszkania 

• Numer telefonu kontaktowego, adres mailowy 

4. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 

5. Podpisanie niniejszej informacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji umowy podstawowej. 

6. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą przekazywane do państw 

trzecich. 

8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz 

adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie 

usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


