
Informacja o przetwarzaniu danych Partnerów/Współpracowników HydraSpecma 

 

Traktujemy Państwa dane z najwyższą starannością i z uwzględnieniem zobowiązań 

wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dlatego zgodnie z art. 13 

ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 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 (zwane dalej RODO) 

informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest HydraSpecma Sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul. Przemysłowej 14 w Stargardzie (73-110). 

 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - dr Marlenę Płonkę, z którą można 

kontaktować się wysyłając: 

• maila na adres: iod@hydraspecma.com 

• pismo na adres siedziby Administratora. 

 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu zawarcia/wykonania umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o 

niezbędność przetwarzania w uzasadnionym interesie tj. do kontaktowania się z Państwem 

w zakresie podjęcia/realizacji naszej współpracy. 

 

4) Dostęp do danych osobowych mają u nas wyłącznie osoby upoważnione przez 

Administratora Danych a odbiorcami danych w uzasadnionych przypadkach są podmioty 

uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa oraz wykonawcy na 

podstawie zawartych z Administratorem umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji. 

 

5) Państwa dane będą u nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji naszej 

współpracy oraz okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z nią związane. Po tym 

okresie dane mogą być przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, 

w tym przepisami o rachunkowości. 

 

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych - wskazane uprawnienia można realizować kontaktując się z nami mailowo lub 

pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany powyżej. 

 

7) Mają również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie na ul. Stawki 2, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza 

przepisy prawa.  

 

8) Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji naszej 

współpracy oraz kontaktowania się z Państwem - ich niepodanie uniemożliwi realizację tych 

działań. 
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