
 

 

Informacja, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa 

dane osobowe w związku  

z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 

 

 

Informujemy PaŒstwa, Ũe: 

 

1. W Ŝwietle przepis·w RODO, GIZO RENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa z siedzibŃ w Warszawie przy ul. A. E. OdyŒca nr 7, lok. 15; KRS: 0000660124 

jest Administratorem PaŒstwa danych osobowych, kt·re gromadzimy i przetwarzamy w spos·b 

bezpieczny i zgodny z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa.  

 

2. PaŒstwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania um·w oraz w trakcie ich trwania 

wykorzystujemy w nastňpujŃcych prawnie usprawiedliwionych celach:  

- zawarcia i wykonania ğŃczŃcej nas umowy; 

- wykonania ciŃŨŃcych na nas obowiŃzk·w prawnych, np.: wystawiania i przechowywania faktur 

oraz dokument·w ksiňgowych;  

- udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania zwiŃzane ze wzajemnŃ relacjŃ prawnŃ, w jakiej 

pozostajemy; 

- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeŒ; 

- tworzenia wewnňtrznych zestawieŒ, analiz i statystyk; 

- weryfikacji pğatnoŜci. 

     

3. Na podstawie zğoŨonego do nas wniosku, przysğuguje PaŒstwu prawo dostňpu do treŜci danych 

oraz ich sprostowania (poprawienia), usuniňcia lub ograniczenia przetwarzania, a takŨe prawo 

sprzeciwu, zaŨŃdania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak r·wnieŨ prawo do 

cofniňcia zgody (jeŨeli zostağa ona zğoŨona) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, kt·rym po 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzňdu Ochrony Danych Osobowych 

w sytuacji, jeŨeli uwaŨajŃ PaŒstwo, Ũe przetwarzanie PaŒstwa danych osobowych narusza przepisy 

prawa. 

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbňdne (np. w celu wykonania umowy). W przypadku 

niepodania danych, nie bňdzie moŨliwa realizacja celu, w jakim sŃ one zbierane (np. wykonanie 

umowy). 

 

5. Dane udostňpnione przez PaŒstwa bňdŃ podlegağy udostňpnieniu podmiotom przetwarzajŃcym 

dane w naszym imieniu, uczestniczŃcym w wykonywaniu naszych czynnoŜci: 

- obsğugujŃcym nasze systemy teleinformatyczne lub udostňpniajŃcym nam narzňdzia 

teleinformatyczne; 

- podwykonawcom wspierajŃcym nas np. przy wykonywaniu niekt·rych usğug transportowych, 

instalacyjnych, serwisowych itp.; 



- podmiotom ŜwiadczŃcym nam usğugi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawnŃ, podatkowŃ, 

rachunkowŃ. 

   

6. Dane udostňpnione przez PaŒstwa nie bňdŃ podlegağy profilowaniu. Nie podejmujemy r·wnieŨ 

decyzji w spos·b zautomatyzowany.  

 

7. Administrator danych nie ma obecnie zamiaru przekazywaĺ danych osobowych do paŒstwa 

trzeciego lub organizacji miňdzynarodowej. W przeciwnym razie zostanie PaŒstwu przekazana                   

w tej sprawie stosowna informacja. 

  

8. JeŨeli wykorzystywanie przez nas PaŒstwa danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, 

realizacji obowiŃzku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, moŨemy 

prosiĺ o wyraŨenie zgody na okreŜlone sposoby wykorzystania tych danych. UdzielonŃ nam zgodň 

mogŃ PaŒstwo w kaŨdej chwili wycofaĺ. 

 

9. Dane osobowe bňdŃ przechowywane przez okres uzasadniony celem, o kt·rym mowa w pkt 2.  

 

10. Informacji na temat danych osobowych w naszej Sp·ğce udziela  

Peğnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 602 372 812  

 Istnieje takŨe moŨliwoŜĺ kontaktu e-mailowego pod adresem: rodo@gizo.pl.  

 

mailto:rodo@gizo.pl

