
Klauzula informacyjna  Administratora Danych Osobowych 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: 

„RODO”), informujemy, że:  

Administrator Danych Osobowych 

 Administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu kontaktowym jest Exentis Sp. z 

o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, NIP 959 201 19 23, Regon 

380893561, KRS 0000742900 (dalej „Exentis”). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przez Exentis mogą Państwo skontaktować się z administratorem 

pod adresem email: biuro@exentis.pl lub nr tel.: 792 152 242. 

 Cel przetwarzania danych osobowych 

 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w uzasadnionym interesie Exentis i 

w celu oraz w zakresie, dla którego zostały zebrane. Odbiorcy danych osobowych Exentis może 

przekazywać Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom lub usługodawcom w celu oraz w 

zakresie, dla którego te dane zostały zebrane (podmioty przetwarzające dane osobowe).  

Okres przechowywania danych osobowych 

 Exentis przetwarza Państwa dane osobowe w okresie aktualności oferty Exentis, jednak nie dłużej niż 

do czasu wycofania Państwa zgody lub wniesienie sprzeciwu na ich przetwarzanie. 

 Dostęp do danych osobowych Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania tych danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych osobowych do innego 

administratora danych.  

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi). 

 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając taką 

informację na adres email: biuro@exentis.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Exentis dokonał na podstawie 

zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych 

ma charakter dobrowolny. Jest jednak niezbędne do otrzymywania pełnej informacji na temat ofert i 

działalności Exentis. 
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