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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Moje dane osobowe zostają ujawnione ENAN S.A., adres rejestrowy Spółki: ul. Strefowa 4,     
58-200 Dzierżoniów, która to Spółka stanie się dla nich administratorem; 

2) ENAN S.A. będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, 
ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres  
e-mail, rodzaj zamówionego towaru, wartość zamówionego towaru, firma – w przypadku 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz inne niezbędne do przeprowadzenia 
poprawnej integracji między mną, a firmą ENAN S.A; 

3) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez rodo@enan.com;  
dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań w 

tym osób mających dostęp do Informacji Poufnych ENAN S.A. oraz firmy stanowiącej 

podwykonawstwo przeprowadzanej usługi Integracji tj. Way2send Sp. Z o.o. ul. Bernardyńska, 

16a/U1, 02-904, Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie 

uzasadnionych interesów, związanych z podanym powyżej celem przetwarzania, którymi są: 

zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji 

poufnych (tajemnicy przedsiębiorstwa);  

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi 
warunek umożliwiający dopuszczenie mnie do realizacji zadań określonych Umową; 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy,  
z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz zobowiązania do zachowania poufności, a 
także przepisów podatkowych; 

6) dane osobowe ujawniane będą upoważnionym pracownikom ENAN S.A. oraz podmiotom i ich 
pracownikom świadczącym usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne oraz 
Profesjonalnym Przewoźnikom; 

7) przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na 
podstawie i w związku z realizowaniem wskazanego prawnie usprawiedliwionego interesu  
z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją; 

8) ponadto przysługują mi prawa w stosunku do ENAN S.A.: żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

9) w sprawie realizacji prawa należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych w ENAN 
S.A.;  

10) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych; 

11) wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 

 

 

 

__________________________ 

Data i czytelny podpis 


