
 
CHOMAR SPÓŁKA Z O.O.  
ul. Przemysłowa 1, Pietrzykowice 55-080 Kąty Wrocławskie  
NIP: 8940018023, REGON: 
 
DANE OSOBOWE: Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych 
przekazywanych w ramach korespondencji pracownikom CHOMAR SPÓŁKA Z O.O. w związku 
z wykonywaniem lub przygotowywaniem do zawarcia umów jest CHOMAR SP Z O.O. z siedzibą 
w Pietrzykowicach, ul. Przemysłowa 1, 55-080 Katy Wrocławskie, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000183264, o numerze NIP 8940018023, REGON: 932962542. Wszelkie dane 
osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich 
wykonywania, a także rozliczania, a w szczególności do wypełnienia obowiązków w związku z 
wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit c), celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji 
międzynarodowych.  
 
Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas współpracy pomiędzy 
Administratorem Danych Osobowych a osobą, której dane dotyczą, do czasu wycofania 
wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w 
przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes 
Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jeżeli przetwarzanie okaże 
się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po 
tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa.  
 
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i 
cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Administrator pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS. 

Podstawa prawna: rozporządzenie 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)(dalej: RODO). 


