
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

Microster Zakład Elektronicznych Urządzeń Sterujących (Z.E.U.S Microster) z siedzibą w Katowicach, ul. 
Tulipanów 3,  prowadząc działalność gospodarczą przetwarza dane, które mają charakter danych 
osobowych na podstawie Ustawy O ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r (Dz.U. 2018r poz. 
1000) z późniejszymi zmianami w zakresie określonymi w art.2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urzędowy UE L 
119 z 04.05.2016 r.  

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Z.E.U.S Microster, Katowice, ul. 
Tulipanów 3; kontakt e-mailowy szef@microster.pl lub za pomocą poczty na adres j.w., bądź osobiście 
w siedzibie Firmy.  

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:  

- nasi upoważnieni pracownicy Z.E.U.S Microster 

- firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają 
nas w świadczeniu usług;  

- oraz inni odbiorcy jak: ubezpieczyciele, banki.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza granice kraju. Dane osobowe będą 
przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po je zakończeniu w 
celach: - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; - wykonania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; - 
statystycznych i archiwizacyjnych.  

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowy oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają 
Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Was sprawy. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji.  

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu 


