
Vessel repair around the world
Service 24 hours a day

ZRUO Sp. z o.o.
ul. B. Krzywoustego,1a, 81-035 Gdynia

tel.58 663 67 20,58 627 0692
fax 58782 45 50, 58721 2514
www.zruo.pl, biuro@zruo.p!

INFoRMACJE ADMlNlsTRAToRA DANYGH
zRUo sP. z o.o. z slEDzIBĄ W GDYNI

Szanown a Pa n i/Sza nowny Pan ie,

Poniżej podajemy istotne informacje o przeŃarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez ZRUO sp. z
o.o., wymagane przepisami tzw. rozporządzenia RODO. Przekazanie informacji następuje w związku
zzawarciem i wykonywaniem umowy, ktoĘ stroną jest ZRUO sp. z o.o.

Administrator Pani/Pana danych osobowych ijego dane kontaktowe:

Administratorem PaniiPana danych osobowych jest ZRUO sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni przy uL Krzywoustego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego pr:zez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS: 000080222,
NIP: 958-1 3 -69-294, REGON 192472224,
o kapitale zakładowym w wysokości 235.000 zł (dalejjako: ZRUO)

Może Pani/Pan skontaktowaó się zZRUO w następujący sposób:

a) E-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: biuro@zruo,pl

b) 
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"z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych"

c) Telefonicznie pod numerem: 513014808.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Jak dotąd ZRUO sp. z o.o. niepodjęta decyzji w sprawie wyznaczenia odrębnej osoby
odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych <inspektora ochrony danych osobowych>

Moze Pani/Pan kontaktowac się z ZRUO w sposób określony w sekcji powyzej (Administrator
PanilPan danych osobowych ijego dane kontaktowe) we wszystkich kwestiach dotyczących
przetwarzania przez ZRUO Pani/Pana danych osobowych, w tym celu skorzystania z praw
przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO.

Cele i podstawy prawne pzetwarzania danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesyZRUO ZRUO przeŃaza Pani/Pana dane osobowe w celu:

a) zawarcia i wykonywaniałączącĄ Panią/Pana zZRUO umowy (dalejjako: ,,Umowa") -
ponieważ przeŃarzanie jest niezbędne do realizaĄi Umowy (ań, 6 ust. 1 lit. b RoDo)
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą Umową lub z
pzefutarzaniem Pani/Pana danych osobowych - ponieważ pizetwarzanie jest niezbędne do
realizaĄi naszego prawnie uzasadnionego interesu (ań. 6 ust. 1 lit. F RoDo), którym jest
mozliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

c) spełnienia ciążących na nas obowiązkow prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa
polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) -poniewaz przetwarzanie w tym przypadku jest
niezbędne do wypełnienia wymogow prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RoDo)

Kategorie odbiorców danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z
następujących kategorii:

- upowaźnione do ich otzymania na podstawie obowiązujących przepisow prawa (zwłaszcza
sądy oraz organy państwowe isamorządowe):
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- świadczące usługi:

o zzakresudoręczeniakorespondencjii przesyłek;
o lnformatyczne i nowych technologii;
o Obsługitelefonicznejlubelektronicznej;
. Komunikacyjne, spedycyjne i przewozowe;
o płatnicze;
. pośrednictwa w zawieraniu umów;
o Księgowo-finansowe;
o Audytorskie i kontrolne;
o Analityczne i informacyjne;
o obrotu wierzytelności;
o Biurainformacjigospodarczej;
. prawneiwindykacyjne;
. Biura przepustek

Okres pzechowywania ZRUO będzie puetwarzać Pani/Pana dane osobowe w
następujących okresach , zależnie od celu:

pani/pana osobowych danych a) zawarcia iwykonania Umowy (również do podjęcia działan
przed zawarciem Umowy) - do momentu rozwiązania lub
wygaśnięcia Umowy, rownież do odstąpienia od zamiaru
zawarcia Umowy);

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń
związany ch z p'z.eŃ arza n iem danych a l bo do m om entu
uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu;

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciązących na ZRUO do
m om entu wyg aśn ięcia obowiązkow przeŃ arzan ia d anych
wynikających z przepisów prawa.

Pani/Pana prawa związane z przetwananiem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związanezpueŃarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

a. prawo dostępu do danych osobowych,

b, prawo żądania sprostowania danych osobowych,

c, prawo żądania usunięcia danych osobowych,

d. prawo żądania ograniczenia przeŃarzania danych osobowych,

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przeŃarzania danych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację - w przypadkach kiedy Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu ZRUO,

f. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od ZRUO
Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Moze Pani/Pan przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, przesłania Pani/Pana danych do innego
administratora. Jednakźe Kancelaria zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest
technicznie mozliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko
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co do tych danych, które ZRUO przeŃarza na podstawie umowy zPaniąPanem lub na
podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skozystac z powyższych praw, proszę skontaktować się ze ZRUO.

Zprawa do usunięcia danych moźna skorzystaó np. gdy dane osoby fizycznĄ nie będą juz niezbędne
do celów, dla ktorych zostały zebrane. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetważane niezgodnie z prawem, Dane powinny
być równiez usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w przypadku uznania, że przeŃarzanie Pani/Pana

Prawo do sprzeciwu

danych osobowych narusza RODO.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniem z tytułu Umowy lub roszczeniami
związanym i z pruetwaruaniem danych osobowych .

Przyczyna tego sprzeciwu muci być Pani/Pan dane w celu, co
do ktorego wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykazemy
istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

W celu skozystania z prawa spzeciwu należy skontaktować się z ZRUO -
przy użyciu danych wskazanych powyzej.

Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZRUO - do momentu wygaśnięcia obowiązków
przetwarzania danych .

lnformacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania
Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale konieczne do zawarcia iwykonania Umowy,
również do podjęcia działań pued zawarciem Umowy, do czego ostatecznie nie doszło lub od
realizacji Umowy odstąpiono bez roszczeń.

Prawo wycofania zqodv

Na podstawie udzielonej puez PaniąlPana zgody, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania
zgody.

prawo wniesienia skarqi do orqanu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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