
Klauzula informacyjna RODO firmy EXEON Sp. z o.o. Sp. K.  

w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest EXEON Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą przy ul. Zabłocie 25/11,  

30-701 Kraków, NIP: 6793169115, REGON: 380173482.  

 

2. Kto jest inspektorem ochrony danych osobowych w firmie EXEON Sp. z o.o. Sp. K.?  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe naszego inspektora:  

Michał Wujczak, michal.wujczak@exeon.co.  

 

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?  

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

- zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się z Klientem w związku z realizacją usługi  

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

- prowadzenia procesów rekrutacyjnych i zatrudniania pracowników (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym windykacji należności  

i prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych;  

- archiwizowania dokumentacji, czyli umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

- rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

- prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność;  

- prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji 

elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

- prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,  

w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są 

jedynie na podstawie posiadanych zgód;  

- prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail  

i numerów telefonów;  

- obsługi zgłoszeń i innych wniosków, w tym zapewnienia rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  
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- udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania, w tym przechowywania wniosków i udzielonych odpowiedzi 

celem zachowania zasady rozliczalności.  

 

4. Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?  

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dotyczące 

świadczonej usługi, projektu.  

 

5. Czy dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe?  

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora — mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa; podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne do wykonania określonej czynności, 

w tym praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. EXEON Sp. z o.o. Sp. K. może powierzać dane osobowe 

innym podmiotom, które wspierają działalność naszej firmy, jak np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, 

informatyczna, ubezpieczeniowa etc.  

 

6. Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe?  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.  

 

7. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?  

Zebrane przez nas dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(„EOG”).  

 

8. Jakie prawa w zakresie danych osobowych przysługują Państwu?  

Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 

 



9. Co mogą Państwo zrobić, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszało obowiązujące przepisy? 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).  

 

10. Czy Państwa dane osobowe podlegają profilowaniu?  

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  

oraz profilowaniu.  

 

11. Skąd pochodzą przetwarzane przez EXEON Sp. z o.o. Sp. K. dane osobowe?  

Dane pochodzą tylko od osób, których te dane dotyczą. Podanie przez Państwa danych osobowych jest 

dobrowolne. 


