
 

Zgodnie z art. 13 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” lub „RODO”), 

informujemy, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Specjalistycznych 

Centralnej Stacji Ratownictwa CEN-RAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ul. Chorzowska 

25, 41-902 Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000165379, NIP: 6262714583, status dużego 

przedsiębiorcy i kapitał zakładowy o wysokości: 1.600.000,00 zł, wpłacony w całości, 

zwana dalej Spółką.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Spółce, z którym można się 

kontaktować na adres email: sekretariat@cen-rat.bytom.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO                    

tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

4.  Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę to dokonanie w jej imieniu i na jej 

rzecz czynności objętych udzielonym pełnomocnictwem, co stanowi jednocześnie cel 

przetwarzania danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji 

opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli 

jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz ewentualnie podmiot, który 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia danych osobowych.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu.   

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji na rzecz Administratora 

czynności objętych pełnomocnictwem.   

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

profilowane.  

 


