
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla: kontrahentów i współpracowników oraz ich 
reprezentantów i personelu, a także dla osób prowadzących korespondencję z Administratorem 

 
 
W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Ogólnego 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 jako: RODO informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO-ECO INVESTMENT Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków, NIP 
6831941317, Regon 120003089, zwana dalej PRO-ECO-INVESTMENT lub Administratorem. 

2. PRO-ECO-INVESTMENT - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach obowiązujących 
przepisów prawa, w tym w szczególności gdy: 
- obowiązek przetwarzania wynika z tych przepisów (w szczególności przepisów podatkowych, 
przepisów o rachunkowości, przepisów o ochronie środowiska) lub 
- dane są niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy z Panią/Panem, lub 
- dane są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PRO-ECO-INVESTMENT, 
- udzielił Pan/Pani zgody PRO-ECO-INVESTMENT na przetwarzanie danych.  

3. Powołaliśmy Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo 
skontaktować pisząc na adres: rodo@PRO-ECO.pl lub na adres korespondencyjny: Pełnomocnik 
ds. Ochrony Danych Osobowych PRO-ECO Investment Sp. z o. o., ul. Ogłęczyzna 20/5, 31-589 
Kraków.  

4. PRO-ECO-INVESTMENT przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

− dane identyfikacyjne (w tym imię, nazwisko, stanowisko, dane firmy w imieniu której 
Pan/Pani kontaktuje się z PRO-ECO-INVESTMENT), 

− dane kontaktowe (w tym adres korespondencyjny, służbowe numery telefonów i adresy 
e-mail). 

5. Prawnie uzasadnionym interesem, który uzasadnia przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, 
może być w szczególności: 

a) wykonanie i rozliczenie umowy zawartej z firmą, z którą PRO-ECO-INVESTMENT zamierza 
zawrzeć lub zawarło umowę i w imieniu której Pan/Pani występuje – przez okres 
wykonywania umowy, 

b) archiwizacja danych i wykonywanie kopii zapasowych w zakresie niezbędnym dla 
wykonania obowiązków PRO-ECO-INVESTMENT w zakresie zabezpieczenia danych – przez 
czas przyjęty w naszych wewnętrznych procedurach, 

c) ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez 
czas trwania okresu przedawnienia a także prowadzenia postępowań związanych z tymi 
roszczeniami. 

6. W związku z przetwarzaniem przez PRO-ECO-INVESTMENT Pani/Pana danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu:  

a) Prawo dostępu do danych osobowych.  
Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane 
osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, 
kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych 
osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez 
Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator 
ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym 
okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie  
do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  źródle  danych oraz o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji (jeśli występuje). 

b) Prawo do sprostowania danych.  



Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, 
które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili 
niekompletne dane osobowe. 

c) Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).  
Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, pod 
warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek: 

− Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały 
zebrane lub są przetwarzane, 

− sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy 
uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, 

− przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, 
musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas 
obowiązku. 

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 17 
ust. 3 RODO. 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  
Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w 
następujących przypadkach: 

− jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które 
przetwarzamy, 

− jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się 
Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, 

− jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń, 

− jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych 
osobowych. 
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
możemy je przetwarzać za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach 
tj.: za Państwa zgodą; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony 
praw innej osoby; lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej 
informacji – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
pisemnie na adres Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych PRO-ECO INVESTMENT Sp. z o. 
o., ul. Ogłęczyzna 20/5, 31-589 Kraków; lub mailowo na adres: rodo@PRO-ECO.pl. 
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do 
rozpatrzenia żądania bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania żądania lub dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie 
Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
a) Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu, w tym: 

− Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, 

− Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 

− Podmioty  współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, 
prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, 

− Podmioty kontrolujące proces realizacji umów o dofinansowanie ze środków europejskich. 
b) Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, w tym: 

− Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, 



− Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 
podatkową, rachunkową, agencjom badawczym, w zakresie w jakim jest to niezbędne do 
realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, choć może w niektórych 
przypadkach być niezbędne, np. do wykonywania umowy lub skontaktowania się z Państwem. 

11. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być pozyskane od podmiotów trzecich 
– w szczególności dotyczyć to może sytuacji, gdy przekaże nam je firma w imieniu której 
Pan/Pani występuje w kontaktach z PRO-ECO-INVESTMENT. 


