
Szanowni Państwo, 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy unijne w zakresie ochrony 

danych RODO. Bezpieczeństwo danych współpracowników, subskrybentów, 

klientów i kontrahentów jest dla nas najwyższym priorytetem. 

1. 

Czym jest RODO? 

RODO to rozporządzenie 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. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych 

praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych 

osobowych. 

2. 

Kto jest administratorem Państwa Danych Osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest firma „EAR Piotr Skulski” z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Dywizjonu 303 nr 161 lok. U1, 01-470 Warszawa. 

3. 

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się 

zgodnie z zasadami: 

a) legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich 

wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw 

przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO; 

b) rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem 

na każdym etapie przetwarzania; 

c) przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych 

wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których 

dane dotyczą; 

d) ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i 

prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób 

niezgodny z celami, dla których zostały zebrane; 

e) w każdej chwili można zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie 

pisemnych wniosków na adres Administratora. 



Jeżeli zdecydują się Państwo, że nie chcą otrzymywać od nas informacji 

handlowych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie mogą Państwo 

zrezygnować z otrzymywania takich informacji, kontaktując się z nami pod 

adresem do korespondencji: ul. Dywizjonu 303 161/U1, 01-470 Warszawa lub 

email: ear@ear.com.pl 

4. 

Uzyskiwanie dostępu do informacji i ich korygowanie 

Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być 

wymagane w Państwa danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem: 

ear@ear.com.pl. 

5. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej Informacji w 

dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej informacji na naszych 

stronach internetowych zarządzanych przez firmę „EAR Piotr Skulski”. 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem pocztowym siedziby 

Administratora: ul. Dywizjonu 303 161/U1, 01-470 Warszawa, jak również pod 

adresem email: ear@ear.com.pl. 

Szczegółowe zasady dotyczące polityki bezpieczeństwa ochrony danych 

osobowych u Administratora są wprowadzone na podstawie odpowiedniego 

Zarządzenia Prezesa firmy „EAR Piotr Skulski”. 


