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Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Abramis Sp. z o.o. 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1662 (w dalszej części: Ustawy o ochronie danych osobowych) oraz od 

dnia 25 maja 2018 roku zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZ DZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części: ogólne 

rozporz dzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abramis Sp. z o.o. z siedzib   

w Łomiankach (05-092), ul. Ł kowa 52a, wpisan  do rejestru przedsiębiorców w 

S dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S dowego pod numerem 0000194763, numer NIP 1180014612 (w dalszej 

części: Abramis Sp. z o.o.); 

2) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, a od 25 maja 2018 roku - Inspektorem 

Ochrony Danych w Abramis Sp. z o.o. jest Pan Dariusz Piesio, e-mail: 

dariuszpiesio@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe s  przetwarzane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

prawa, wewnętrzn  Polityk  Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka prywatności. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będ  za Pani /Pana zgod  na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 

wynikaj cych z Ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku: 

oparciu o przepisy art. 6 ust 1 pkt a – d i f ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co 

najmniej jeden z poniższych warunków: 

 osoba, której dane dotycz  wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;  

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stron  jest osoba, której 

dane dotycz , lub do podjęcia działań na ż danie osoby, której dane dotycz , 

przed zawarciem umowy;  

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowi zku prawnego ci ż cego na 

administratorze;  

 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotycz , lub innej osoby fizycznej;  

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikaj cych z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzeci , z wyj tkiem 

sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maj  interesy lub 
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podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotycz , wymagaj ce ochrony 

danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotycz , jest 

dzieckiem.  

5) Przekazane dane osobowe nie będ  udostępniane w żaden sposób innym podmiotom 

bez Pani/Pana zgody. 

6) Użytkownikami przekazanych danych osobowych będ  tylko upoważnieni pracownicy 

lub współpracownicy Abramis Sp. z o.o. zobowi zani do zachowania w tajemnicy 

przetwarzanych danych, w tym danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będ  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej bez Pani /Pana zgody; 

8) Pani/Pana dane osobowe będ  przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

konkretnych celi, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile przepisy 

nadrzędne nie nakazuj  przechowywania danych osobowych przez inny okres; 

9) Posiada Pani/Pan 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,  

10) Cofniecie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu 

stosownej informacji abramis@abramis.com.pl 

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych, narusza przepisy obecnej 

Ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 roku ogólnego 

rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

12) Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest 

niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, 

realizacji konkretnych celi, a konsekwencj  niepodania danych osobowych i barku 

zgodny na przetwarzanie danych oraz świadczenie usług drog  elektroniczn  lub 

telefonicznie, będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia określonych usług na 

Pani/Pana rzecz; 

13) Pani/Pana dane osobowe będ  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będ  

podlegały odpowiednim zabezpieczeniom, w tym szyfrowaniu, w celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych zgodnie  

z ogólnym rozporz dzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku. 

 

 


