
Polityka Prywatności 

Ochrona Danych Osobowych 

 

Szanowni Państwo, 

Mając na uwadze ochronę danych osobowych naszych klientów oraz fakt, że w dniu 25. 

maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 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, zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że   

Pracownia Edukacji Ekologicznej Eko-Koncept, Urszula Nadolna z siedzibą na Chłopskiej 

Kępie 1i, 76-024 Świeszyno, dostosowała zasady przetwarzania Państwa danych osobowych  

do nowych przepisów oraz zapewniamy, że dane osobowe naszych klientów są właściwie 

zabezpieczone.   

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. 

kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE 119 z 04.05. 2016 r.) informuję, że: 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Pracownia Edukacji Ekologicznej 

Eko-Koncept, Urszula Nadolna z siedzibą na Chłopskiej Kępie 1i, 76-024 Świeszyno, tel. 

506-583- 920, NIP 499-002-92-74 – zwany dalej Eko-Koncept. 

Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest możliwy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej – adres mailowy: biuro@eko-koncept.net.pl, lub 

telefonicznie – telefon: 506 583 920 lub 94-732 38 65.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 realizowania zamówienia, 

 realizowania umowy lub zlecenia, 

 odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 

 wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, 

 zapewnienia transportu zamawianym przez Państwa produktom. 

Podawanie danych osobowych, adresowych, telefonicznych w związku z zawieraną 

umową jest dobrowolne. Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane prze okres 6 lat. 

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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