
 

  

Szanowni Klienci, 
 
 
 
 

w dniu 25.05.2018 r. w Polsce rozpoczyna obowiązywanie 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 (dalej „RODO”). RODO wprowadza 

zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na 

wiele dziedzin życia, w tym na przetwarzanie danych pomiędzy naszymi firmami. 

 
Administrator danych osobowych: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Econocap Polska Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu pod adresem ul. Skibowa 91 Wrocław, tel: +48 71 3485173, mail: info@econocap.pl 
 

Dane osobowe: 
 

Zgodnie z RODO ochroną objęte są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię i nazwisko, nr 

telefonu komórkowego, adres e-mail, nr konta bankowego, dokumenty rejestrowe 

przedsiębiorstwa (zaśw. z CEIDG, REGON, NIP), dane finansowe przedsiębiorstwa, zaświadczenia z 

Urzędów Administracji Państwowej i Samorządowej, zaświadczenia i opinie z instytucji finansowych, 

referencje. 

 
Cel przetwarzania danych osobowych: 

 
Co do zasady Econocap Polska Sp. z o.o. nie oferuje swoich produktów ani usług konsumentom. Jednak 

przetwarzamy dane osób fizycznych będących właścicielami, udziałowcami lub pracownikami firm.  

Econocap Polska przetwarza dane osobowe w celu: 
 

1. podjęcia działań zmierzających do sprzedaży oprogramowania i/lub usług (ocena 

zapotrzebowania klienta, przygotowanie i przedstawienie oferty), 

 
2.   realizacji sprzedaży  (przyjęcie zamówienia, przekazanie zamówienia producentowi 
oprogramowania w celu udzielenie licencji, wystawienia faktury) 

 
3.   wykonania sprzedanych usług (szkoleń, konsultacji), 
 
4.   dochodzenia należności klienta (w razie zaistnienia takiej potrzeby), 
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5.   podejmowania czynności marketingowych (oferowanie produktów i usług), 
 

6.   prowadzenia  wewnętrznych  działań  administracyjnych  (analiza  potrzeb klientów i 
sprzedaży,  statystyki, raportowanie, itp.), 

 
 
Udostępnianie danych osobowych: 

 
 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać: 
 

• firmom krajowym i zagranicznym w celu przetwarzania koniecznego do realizacji zamówionych 
produktów i usług, 

 
• sądom, Prokuraturze, urzędom, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów 
prawa, 

 
 

• podmiotom, które przetwarzają dane w naszym imieniu i na naszą rzecz (biuro księgowe, 
kancelaria prawna, itp.) 

 
W niektórych przypadkach musimy udostępnić Państwa dane za granicę. Ma to miejsce w przypadku 
zamówienia przez Państwa Firmę licencji lub usługi którą kupujemy za granicą. 
 
 
 
 

Okres przetwarzania danych osobowych: 
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów wskazanych powyżej, tj. 
 

1.   w przypadku zawarcia umowy czasowej na usługi – przez czas jej trwania, a po tym czasie 

przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 

stron, 

 

2.  w zakresie   realizacji   obowiązków   prawnych   spoczywających na nas – do czasu 

wypełniania tych obowiązków (np. podatkowych), 

 

3.   w  zakresie  marketingu  produktów  i  usług  oferowanych  przez  Econocap Polska  –  do  
czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 
4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania, albo do czasu wniesienia 

przez Państwa sprzeciwu co do takiego przetwarzania



 

  

 
 

Prawa klienta: 
 

Każdy klient, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez brokera ma prawo do: 
 
 

•  dostępu do treści danych, 
 
 

•  żądania sprostowania danych, 
 
 

•  usunięcia danych, 
 
 

•  ograniczenia przetwarzania danych, 
 
 

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 
 

•  przenoszenia danych, 
 
 

•  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 
 
 

•  wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 


