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K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  
 

 

Szanowni Państwo, 

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie 

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 (tzw. RODO), które obowiązują od dnia 

25 maja 2018r. poniżej przesyłamy informację dotyczącą celu i sposobu przetwarzania Państwa 

danych osobowych. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASK Chemicals Polska Sp. z o.o., ul. 

Chemików 1, 32-600 Oświęcim, NIP 7282417676, REGON 472930035, KRS 0000059905, e-mail: 

info.poland@ask-chemicals.com, www.ask-chemicals.com, zwana dalej „Administratorem”; 

2) Administrator prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

3) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych; 

4) Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał w procesie prowadzenia przedsiębiorstwa na 

podstawie uzyskanej zgody i będą one przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków 

wynikających z przepisów prawa i mogą być przekazywane do innych podmiotów 

współpracujących z Administratorem (firmy księgowe, audytowe, doradcze, prawne) na podstawie 

przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do 

czasu skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

8) Wnioski dotyczące sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

należy kierować na adres e-mail: info.poland@ask-chemicals.com lub na adres siedziby 

Administratora; 

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w Polsce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy; 
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10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania obowiązków 

nałożonych przez przepisy prawa; w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; 

11) Miejscem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest siedziba Administratora. 


