
 

 

 

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

UŻYTKOWNICY 
E-BOK 

 
Zgodnie z art. 13 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- dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące 
przetwarzania Państwa danych osobowych. 
 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy  
ul. Rynek 4 

2) Z inspektorem ochrony danych możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pod adresem  
e-mail.: iod@prowod.pl 

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Spółki w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia 
RODO tj.  w celu realizacji łączącej nas umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy mających na celu 
doprowadzenie do jej zawarcia dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.prowod.pl w zakładce RODO  

4) Dane osobowe podane przy rejestracji do e-BOK będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania 
z e-BOK, obsługi e-BOK przez Spółkę, oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Klienta udzielonej przy rejestracji do e-BOK (art. 6 ust.1 
lit. a) RODO), a w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie usprawiedliwionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

6) Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest konieczne dla skorzystania z e-BOK. Zgoda może być w każdym 
czasie wycofana, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych na podstawie tej zgody przed jej 
wycofaniem. Wycofanie zgody powoduje jednak brak możliwości korzystania z e-BOK. 

7) Dostęp do Państwa danych będzie miał Administrator oraz upoważnieni przez Administratora pracownicy w 
zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków służbowych oraz podmioty które na podstawie 
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub 
nie zaakceptowania zmian Regulaminu oraz przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami. 

9) Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach rozporządzenia RODO oraz 
nie wyłączają tego inne przepisy, posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, 
sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

10) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie waszych danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

11) Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
12) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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