INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH DLA OSÓB EWIDENCYJNOWANYCH W
REJESTRZE KORESPONDENCJI FIRMY
HALE CARLO Sp. z o.o
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hale Carlo Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Opolska 100m, 47-300 Krapkowice.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w którym zostały podane i w celu
prowadzenia rejestru (ewidencji) poczty przychodzącej i wychodzącej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją ww.
celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. a i f, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.
1).
6. Prowadzenie rejestru ( ewidencji) poczty przychodzącej i wychodzącej realizowane jest
w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ;
8. Dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony
właściwym przepisem prawa – ustawą z dn. 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (DZ. U. z
2017 r. poz. 459) .
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii pod
warunkiem, że nie narusza to praw innych osób, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu*.
*profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby
fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,

