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W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach z tym związanych.  

1. Współadministratorami danych osobowych są: 
a) LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole, 
b) LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,  
c) LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle, 
d) LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 

Katowice, 
e) 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl  
3. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535. 
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta, 
b) przygotowania oferty;  
c) weryfikacji możliwości zawarcia umowy, 
d) realizacji usług,  
e) obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 
a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 

b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

c) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

6. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 
wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez 
Państwa zgody. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania  
Państwa danych niezgodnego z prawem. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację 
powyższych celów oraz kontakt z Państwem. 

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
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