
 
 

 

 

W związku z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych pod 

nazwą RODO zobowiązani jesteśmy poinformować, że posiadamy Pani/Pana dane osobowe.  

 

 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

 z 27.4.2016 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), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Versor Engineering  

Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (85-794) ul. Lawinowa 1e/31, tel.  

52 346-79-48, adres email: versor@versor.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub 

podmiot, w którym według naszej wiedzy Pani/Pan pracuje, lub na rzecz którego świadczy usługi 

jest stroną, a także w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, marketingu 

bezpośredniego naszych produktów oraz usług.  

3. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest między innymi 

nawiązanie lub utrzymanie z Panią/Panem, podmiotem wskazanym pkt 1 relacji biznesowych oraz 

marketing bezpośredni naszych produktów oraz usług.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 b), c) lub f) 

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.  

5. Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, 

którym zlecimy to zadanie, np. biurom księgowym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, 

kancelariom prawnym abyśmy mogli wykonywać swoje zobowiązania umowne, wynikające  

z przepisów prawa oraz dochodzić roszczeń i praw nam przysługujących.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. 

Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia 

roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku,  

w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  

b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

e) prawo do przenoszenia danych,  

f) cofnięcia udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  



g) sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów 

oraz usług, który należy wnieść na adres: versor2@versor.pl. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 


