
 

Wzór klauzuli informacyjnej – art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest –  ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 
09-400 Płock) 

Przestrzeganie zasad ochrony danych  w ORLEN Asfalt Sp. z o.o. (ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock)   
nadzoruje wyznaczony Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 
się poprzez adres: daneosobowe.asf@orlen.pl ; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu 
marketingu bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą agencje marketingowe, kurierzy i inne podmioty 
przetwarzające dane na polecenie administratora danych.  

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa  

a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych); 

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych); 

c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych); 

e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych); 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu, (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych), 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana 
dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest 
możliwe otrzymanie poradnika asfaltowego.  

 

 


