
 

 

 
 
 
 
 
 

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za 

pośrednictwem serwisu internetowego http://www.kom-eko.pl (zwanego dalej: „Serwisem 

Internetowym”).  

2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest spółka KOM-EKO 

S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin, nr KRS 0000428350, NIP 9542729883. 

 

§ 1 Dane osobowe 

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie spółka pod firmą KOM-EKO S.A.  

z siedzibą w Lublinie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przy Sądzie 

Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000428350; NIP: 954-272-98-83; REGON: 242625617 (dalej: my). 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

§ listownie na adres: ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin 

§ przez e-mail: rodo@kom-eko.pl 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności  

w następujących celach: 

§ zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, o których mowa na naszej stronie; 

§ przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe; 

§ umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych; 

§ obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

§ analitycznym i statystycznym. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

§ Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych  

w Formularzu kontaktowym umieszczonym na naszej stronie internetowej  

w określonych powyżej celach, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie 

danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi złożenie przez Ciebie zgłoszenia i naszą reakcję 

w zgłoszonej sprawie; 

§ w związku z wykonaniem umowy, 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. b 

RODO); 

§ Spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak  

i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

§ Nasz uzasadniony interes – w zakresie realizacji przez nas obowiązków związanych ze 

świadczeniem przez nas usług wywozu odpadów. Mamy uzasadniony interes w tym, aby 

otrzymywać zgłoszenia odnośnie świadczonych przez nas usług, odpowiadać na 

zapotrzebowania naszych klientów i prawidłowo wykonywać ciążące na nas obowiązki. 

4. Okres przechowywania danych osobowych: 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas celów, dla których dane zostały 

udostępnione (tak długo jak będzie to potrzebne, uzasadnione  

i prawnie dopuszczalne). 

5. Odbiorcy danych: 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane 

z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Twoje dane są bezpieczne, gdyż 

podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

  



 

 

 

 

 

 

 

6. Dane osobowe zbierane przez KOM-EKO S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są 

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwane również RODO. 

7. KOM-EKO S.A. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników 

odwiedzających Serwis Internetowy. 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 

zautomatyzowanych decyzji. 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są 

przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać 

poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres 

e-mailowy, a także w formularzu cofnięcia zgody dostępnym na stronie www; 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu; 

  



 

 

 

 

 

 

 

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi 

danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy 

to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych 

osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy 

z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami 

(dane kontaktowe w p. 1). 

Dodatkowo informujemy, że przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

§ 2 Pliki Cookies 

1. Dla Państwa wygody strona http://www.kom-eko.pl zwana dalej portalem, używa plików cookies i 

podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach 

statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który 

odwiedza internauta, do urządzenia internauty. 

2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.  

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych 

ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.  

3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania 

ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach 

użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). 

  



 

 

 

 

 

 

 

4. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania 

plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także 

uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe. 

Zgoda na cookies: 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie 

przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. 

Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki. 


