Szanowni Państwo,
działając w imieniu i na rzecz spółki EURO INWEST - BIS sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ul.
Grunwaldzkiej 200 B, 43 - 600 Jaworzno (dalej jako „Spółka”) w związku z:

1. Rozpoczęciem obowiązywania, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „ RODO”);

2. Dotychczasową współpracą pomiędzy naszymi firmami;
niniejszym przekazujemy Państwu wszelkie niezbędne informacje oraz gwarancje związane z
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.
Jednocześnie wyrażam nadzieję, iż załączone informację odpowiedzą na Państwa pytania i
wątpliwości dotyczące zgodności z prawem działań realizowanych przez EURO INWEST - BIS sp. z
o.o., w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych Państwa i waszych
pracowników w ramach dotychczasowej i przyszłej współpracy.
.

Z poważaniem,
Robert Legierski – Prezes Zarządu EURO INWEST - BIS sp. z o.o.

Informacje i gwarancje
związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. - „RODO”)
W związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO, w dniu 25 maja 2018 roku, EURO INWEST - BIS sp.
z o.o., niniejszym informuje i zapewnia, że:

1. W chwili obecnej przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2.

3.
4.

5.

w szczególności z dotychczas obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, dalej: „RODO”),
Firma EURO INWEST- BIS sp. z o.o. nie sprzedaję i nie wykorzystuje Państwa danych w innych
celach niż wykonanie łączącej Strony umowy oraz przekazywanie Państwu informacji
marketingowych i branżowych, co odbywa się z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z RODO,
Wdraża obecnie wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, a także przygotowuje
wymaganą dokumentację, tak aby od dnia 25 maja 2018 roku przetwarzać, dane osobowe
zgodnie z warunkami określonymi przez RODO,
Dane osobowe powierzone EURO INWEST - BIS sp. z o.o. przez jej Klientów, kontrahentów i
ich pracowników są odpowiednio zabezpieczane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, co nie ulegnie zmianie po dniu 25 maja 2018 roku, tym samym po tej dacie
zabezpieczanie i przetwarzane danych osobowych następować będzie zgodnie z RODO,
Podejmuje wszelkie niezbędne działania gwarantujące, że od dnia 25 maja 2018 roku,
przetwarzanie danych osobowych Klientów, kontrahentów EURO INWEST BIS sp. z o.o. i ich
pracowników, następować będzie w zgodzie z przepisami RODO, w szczególności
oświadczamy, iż począwszy od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe będą:

a. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której
dane dotyczą;
b. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których
są przetwarzane;
d. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te
są przetwarzane;
f. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
6. Jesteśmy w stanie, w każdym czasie, wykazać przestrzeganie zasad dotyczących
przetwarzania danych osobowych uregulowanych w RODO.

Z poważaniem,
Robert Legierski – Prezes Zarządu EURO INWEST - BIS sp. z o.o.

