
RODO  
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

przez firmę FH SANTRADE  
 
 
RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych stosowane jest od 25 maja 2018 
r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie 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.   
RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii 
Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do 
prywatności. 
 
W związku z tym firma FH SANTRADE informuje: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FH SANTRADE, ul. KEN 4, 37-450 

Stalowa Wola. Kontakt do Administratora możliwy jest  drogą pocztową na adres: FH 
SANTRADE, ul. KEN 4, 37-450 Stalowa Wola lub poprzez pocztę elektroniczną na adres 
santrade@santrade.pl  

2) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w 
związku z niezbędnością przetwarzania do uzasadnionych celów i interesów 
realizowanych przez Administratora. Interesy te to oferowanie, promowanie i dystrybucja 
produktów, urządzeń i usług dla branży recyklingowej.  

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. Dane te nie będą 
udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy obowiązujących przepisów 
prawa. 

4) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym 
zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym 
czy umyślnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem. 

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
do żądania od Administratora: 

• dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Prawa te można realizować kierując do Administratora pismo na adres FH SANTRADE, 
ul. KEN 4, 37-450 Stalowa Wola lub pocztą elektroniczną na adres santrade@santrade.pl  
 
Podpis: 
Grzegorz Romańczyk 
Właściciel FH SANTRADE 
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