
 
 
Informacja zgodna z  RODO: 
Administratorem Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, 
nazwy Pracodawcy, służbowego adresu e-mail lub numeru telefonu jest/będzie firma Usługi Dźwigowe 
- Jerzy Szczurowski z siedzibą w  Warszawie przy ul. Linneusza 7 m 43, 03-489; NIP 5240310754 
Państwa dane osobowe są / będą przetwarzane w celu: 
-spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych ( art. 6 ust. 1 lit.c RODO); 
- zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa Pracodawcę/Mocodawcę  z Administratorem 
( art. 6 ust.1 lit. b RODO); 
-marketingu bezpośredniego produktów lub usług ( art. 6 ust. 1 lit f RODO); 
-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ( art. 6 ust. 1 lit f RODO); 
Podanie danych jest dobrowolne. 
Podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis. 
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji poszczególnych 
celów przetwarzania danych przez Administratora. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 
- upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
- firma Dźwig - Trans System Kamil Szczurowski 
- biura informacji gospodarczej; 
- nabywcy wierzytelności; 
- świadczący usługi dla Administratora: 
a) z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek; 
b) drukarskie i archiwizacyjne; 
c) informatyczne i telekomunikacyjne; 
d) obsługi klienta, w tym telefonicznej lub elektronicznej; 
e) księgowo-finansowe  i podatkowe; 
f) prawne i windykacyjne. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich 
przetwarzanie. 
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych. 
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych, prosimy o przesłanie 
takiej informacji w odpowiedzi na niniejszą wiadomość listownie na adres Administratora lub drogą 
mailową na adres poczty elektronicznej wskazane powyżej lub w odpowiedzi na niniejszy e-mail. 



Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa , w tym w 
szczególności  przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
  
 


