
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej 

„RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Portwest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Czeladzi przy ul. przy ul. Wiejskiej 49, 41-250 Czeladź, reprezentowana przez Zarząd siedziby 

głównej spółki, znajdującej się w Irlandii, adres: Portwest UC, IDA Industrial Park, Westport Co. 

Mayo F28 FY88 Ireland 

tel. 32 353 00 53, e-mail:  biuro@portwest.pl, www.portwest.eu 

2. W sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować się pod adresem poczty 

elektronicznej rodo@portwest.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta i/lub złożenia zamówienia 

do  firmy Portwest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów 

podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie bądź do 

głównej siedziby Zarządu znajdującej się w Irlandii. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do 

momentu wycofania zgody.  

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

spowoduje niemożność korzystania z pełnej funkcjonalności portalu przewidzianych dla jego 

użytkowników.  

10. Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

  

 


