
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 
2016.119.1) informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Envo Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, 
NIP: 6642068617 REGON: 260186374, kontakt pod 
adresem email: biuro@grupaenvo.pl lub telefonem: 48 
413897100. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 
pawel.zlobecki@wp.pl 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą 
lub w celach marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO, a w szczególności: 
• realizacji usług w ramach umowy gwarancyjnej 
• prowadzenia analiz jakości świadczonych usług 

serwisowych i jakości urządzeń 
• kontaktu droga elektroniczną i telefoniczną 
• dochodzenia lub zabezpieczenia swoich roszczeń 

finansowych 
• wypełnienie obowiązku prawnego Administratora 

wynikającego z przepisów podatkowych i ustawy o 
rachunkowości 

4.     W związku z przetwarzaniem danych w celach 
określonych w pkt 3 Pani/Pana dane będą 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych.  Odbiorcami Pani/Pana danych 
będą: 
• Pani/ Pan jako strona, Pani/Pana Pełnomocnicy, 
• Podmioty, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia 

na gruncie art. 28 RODO, 
• Dystrybutorzy upoważnieni do montażu, 
• Dostawcy komponentów wykorzystanych do 

budowy zakupionego i serwisowanego urządzenia, 
• Osoby odpowiedzialne za ofertowania usług, 
• Podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 
• Podmioty będące partnerami programów 

lojalnościowych. 
Pełna lista dostępna jest na żądanie Państwa pod 
adresem bok@pereko.pl 

5.     Okres przechowywania danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów 
przetwarzania, okres niezbędny wynikający z przepisów 
prawa, natomiast w przypadku danych osobowych 
przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą – do odwołania zgody. 

6.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
• prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
• prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 
• prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 
• prawo do usunięcia danych, 
• prawo do przenoszenia swoich danych, 
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych.. 

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych lub prawa do 
przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami 
prawa, na podstawie których odbywa się 
przetwarzanie. 

7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest: 
• dobrowolne, lecz konieczne celem załatwienia 

sprawy,  
• niepodanie pełnych danych może skutkować 

niemożliwością otrzymywania informacji zwrotnej, 
niemożliwością uczestnictwa w Programie rejestracji 
kotłów, niemożliwością uczestnictwa w Programach 
lojalnościowych. 

10.   Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
profilowanie: 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
może odbywać się w celu: 
• przedstawienia najkorzystniejszej oferty, 
• informowania o zbliżających się przeglądach kotłów, 
• nowościach w zakresie taryf u dostawców energii, 
• nowościach w zakresie zakupionych produktów i 

serwisu. 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na : 
• Przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

otrzymywania ofert marketingowych, 
• Przetwarzanie moich danych osobowych 

wskazanych w formularzach w celach sprzedaży i 
marketingu bezpośredniego - własnych produktów i 
usług, 

• Marketing bezpośredni prowadzony przez ENVO Sp. 
z o.o. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów 
wywołujących, 

• Przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
uczestnictwa w Programie rejestracji kotłów i/lub 
Programach lojalnościowych 

 
 
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH 
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