
Klauzula informacyjna RODO 

 

Administratorem danych osobowych jest ECO HARPOON-RECYCLING SP. Z.O.O. Cząstków Maz.128 05-152 
Czosnów. Regon362569260 nip.5272745389 
 
współadministratorami twoich danych osobowych są 

 STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNYCH PODATNIKÓW KONTRA  Cząstków Maz. 128 05-152 Czosnów. Regon 

017171168 npi 5311501505 

 EKO HARPOON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.  Cząstków Maz. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 

05-152 Czosnów. Regon 100721200 Nip. 7752611129 

 EKO HARPOON TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE SP.Z.O.O. Cząstków Maz.128 05-152 Czosnów Regon. 

015836273 Nip. 5311576590 

 HYDROMET SP.Z.O.O. Cząstków Maz. 128 05-152 Czosnów Regon.001371885 Nip. 6110155741 

 
Adres mailowy do kontaktu w sprawie informacji dotyczących  danych osobowych iod@ekoharpoon.pl 
Firma Eco harpoon Recycling oraz pozostali współadmistratorzy, dokładają starań, aby twoje dane osobowe 
były chronione zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 
Podstawa prawna, cele i terminy przetwarzania danych osobowych. 
Dane osobowe zbierane są w celu przygotowania, zawarcia i należytego wykonania,  zawartej z klientem 

umowy. 

Podstawa prawna. Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. B 

 

Długość okresu przetwarzania danych. 

Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. 

okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, do końca roku kalendarzowego, następującego po roku w 

którym zebrano dane. 

Dane pozyskujemy także do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Podstawa prawna, Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. c. 

 

Długość okresu przetwarzania. 

Do czasu wypełnienia przez Eco Harpoon Recycling i pozostałych współadministratorów obowiązków 

określonych w  poszczególnych przepisach prawa. 

Dane pozyskujemy do ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora w szczególności monitoringu  

wizyjnego i danych osób przebywających na terenie firmy a nie będących jej pracownikami, a także w celach 

archiwizacji i sprawozdawczości. 

Podstawa prawna. Rozporządzenie, art.6 ust 1lit. f. 

 

Długość okresu przetwarzania. 

 W przypadku monitoringu wizyjnego nie dłużej niż 90 dni, 

 w przypadkach niezbędnych dla sprawozdawczości i archiwizacji danych maksymalnie 30 lat 

 w pozostałych przypadkach do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym zebrano dane. 

Kategorie danych osobowych które przetwarza Eco Harpoon Recycling   jako administrator danych osobowych. 

- Dane osobowe np. Imię Nazwisko 

- Dane kontaktowe, np. numer telefonu, adres zamieszkania, adres mailowy 

- Dane identyfikacyjne, np.  numer dowodu osobistego 

- Dane lokalizacyjne. np. monitoring wizyjny. 

 Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: 



a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

b) podmioty, którym  administrator oraz pozostali współadministratorzy danych powierzył przetwarzanie 

danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. agentów handlowych, dostawcy IT, usług księgowych  

i innych usług przetwarzający dane w imieniu 

c) podmioty świadczące usługi audytorskie i prawne. 

Dostęp do twoich danych maja też upoważnieni pracownicy współadministratorów danych osobowych. 

W sprawie szczegółowej listy odbiorców danych osobowych prosimy o kontakt mailowy iod@ekoharpoon.pl 

Informacja o prawach osób których dane osobowe przetwarzamy. 

a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 

b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich 

sprostowania lub uzupełnienia, 

c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem. 

d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku 

przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych. 

 f) masz prawo do otrzymania od administratora danych, Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym 

formacie, oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. 

g) w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych,Twoich danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 


