
 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO                          

W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM KORONA28PL – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Szanowni Państwo,  

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności 

Ogólne Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/279, w celu zapewnienia właściwej 

ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać 

informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 

2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane 

dotyczą, czy też z innych źródeł. 

Z uwagi na powyższe EL-SIGMA Sp. z o.o. informuje Państwa, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EL-SIGMA Sp. z o.o. ul. Dąbrówki 

16, 40-081 Katowice, NIP: 9462483084, REGON: 060101007, KRS: 0000248442, Sąd 

Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, 

kapitał zakładowy: 456 350,00 PLN; 

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice lub e-mail: daneosobowe@elsigma.pl; 

3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w EL-SIGMA Sp. z o.o.  i został nim Specjalista 

ds. Informatycznych Pan Dariusz Leś; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. za 

zgodą podmiotu danych; przy czym zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta poprzez 

złożenie oświadczenia w trybach opisanych w pkt. 2. 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie bez profilowania; 

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one 

udostępniane przez Panią/Pana; 

7. Dane mogą być udostępniane firmom outsourcingowym zajmującym się obsługą 

informatyczną Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji celu, tj. prowadzenia 

rankingu uczestników Programu Korona28PL; 

8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym 

zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym 

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami; 
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10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

 żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

 przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Prawa powyższe i ograniczenia w ich wykonywaniu określone są w przepisach art. 15-21 

RODO. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem 

daneosobowe@elsigma.pl lub kontakt pisemny: ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice. 

 

 

Z poważaniem,  

 

EL-SIGMA Sp. z o.o. 
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