
 

_________________________________________________________________________________________ 
(FR&HQWUXP�(O*ELHWD�:ROQ\���XO��*UHFND���&, 54-����:URFáDZ��tel.: 609 222 661, fax: 71 374 03 97 

e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl, www.ecocentrum.pl 
NIP 899-133-58-68, PEKAO S.A. 32 1240 6670 1111 0000 5650 5665 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorium EcoCentrum 
(O*ELHWD�:ROQ\ 
 
Zakres akredytacji PCA 
obejmuje: 
 
SREyU SUyEHN� 
 
- wody i wody do 
VSR*\FLD przez ludzi 

- �FLHNyZ 
- RVDGyZ��FLHNRZ\FK 
- odpadyZ  
- gleby 
 
Z\NRQ\ZDQLH�EDGD�� 
 
- temperatury wody,  

wody GR�VSR*\FLD przez 
ludzi i �FLHNyZ 

- pH wody, wody do 
VSR*\FLD przez ludzi, 
�FLHNyZ�L�JOHE\� 

- VW
*HQia chloru wolnego 
L�FKORUX�RJyOQHJR�

w wodzie i wodzie do 
VSR*\FLD�SU]H]�OXG]L 

- SU]HZRGQR�FL�
HOHNWU\F]QHM�ZáD�FLZHM�

ZRG\��ZRG\�GR�VSR*\FLD�

SU]H]�OXG]L�L��FLHNyZ 
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KLAUZULA  OBOWIĄZKU  INFORMACYJNEGO 
 
Na podstawie Rozporządzenia 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem” 
pragniemy poinformować, że:  
 

1. Administrator danych  
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Elżbieta Wolny prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą EcoCentrum Elżbieta Wolny  z siedzibą w  przy ul. 
Greckiej 58C,  
54-406 Wrocław, NIP: 899-133-58-68 

Kontakt z administratorem  możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl 

oraz listownie na adres korespondencyjny EcoCentrum Elżbieta Wolny, ul. Grecka 
58C, 54-406 Wrocław 

 
2. Cel i podstawy przetwarzania danych 
EcoCentrum Elżbieta Wolny  może przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu (odpowiednio)  : 

a) realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do 
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 

dotyczą.  

b) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu wykonanych 

zamówień, archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,  

c) potencjalną możliwością zaistnienia sporów, dochodzenia roszczeń z 

przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu 
przedawnienia roszczeń, (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim 

wypadku uzasadniony interes administratora) 

 

3. Informacja o wymogu podania danych  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i 

wykonywania umowy 
 z EcoCentrum Elżbieta Wolny. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie i wykonanie 
umowy.   

 
4. Udostępnienie danych osobowych  
EcoCentrum Elżbieta Wolny może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym 

do ich uzyskania, w szczególności na podstawie umowy powierzenia lub przepisów prawa, 
w tym przeprowadzającym określone badania, np. organom państwa, w tym np. 

Dolnośląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu (więcej 
informacji:  

http://www.wsse.wroc.pl/page.php?gID=informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych
), Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu (więcej informacji:  

https://www.upwr.edu.pl/uczelnia/9682/biuro_inspektora_ochrony_danych.html), SGS 
Polska Sp. z o.o. (więcej informacji: https://www.sgs.pl/pl-pl/privacy-at-sgs), Jars sp. z o.o. 

(więcej informacji: http://jars.pl/polityka-prywatnosci#), biurom rachunkowym, czy 
kancelariom prawnym. 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych  

EcoCentrum Elżbieta Wolny będzie przetwarzać dane osobowe przez okres 
obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa (np. 

podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na 
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wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami 
prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 
 

6. Prawa osób, których dane przetwarza EcoCentrum Elżbieta Wolny 
W związku z przetwarzaniem przez EcoCentrum Państwa danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo:  

a) dostępu do danych osobowych,  

b) sprostowania danych osobowych,  

c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą 

przetwarzania jest uzasadniony interes, 

f) przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, 
chyba, że podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes 

administratora). 

 


