
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO 

Hydro-Tech-Sort Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres:  44-102 Gliwice przy ul. 
Portowej 18 (dalej zwana jako HTS) jako administrator Państwa danych osobowych, 
mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie 
przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), przesyła informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa 
danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, HTS informuje, iż: 

1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Hydro-Tech-Sort Sp. 
z o.o. z siedzibą w 44-102 Gliwice przy ul. Portowej 18., zarejestrowaną w 
Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000404263,  NIP 
969-160-42-76, REGON 242799317. Kontakt do administratora: 
htsgliwice@onet.eu 

2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie: 

• wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu pojęcia działań przed 
jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

• dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem 
stron internetowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO)  

• prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO)  

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez HTS polegają na oferowaniu 
klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do 
zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie; 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy 
przepisów prawa; 

6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 



7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym 
osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/
Panu prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, 

• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: 
htsgliwice@onet.eu lub kontakt pisemny: ul. Portowa 18; 44-102 Gliwice. 

Z poważaniem: 

Hydro-Tech-Sort Sp. z o.o. 


