Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosowanie przepisów 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).
RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
oraz Rady Unii Europejskiej, dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Wynikające z rozporządzenia zmiany w istotny sposób wpłyną na obszary przetwarzania danych osobowych w
organizacji, zarówno w sferze prawnej, jak i w sferze systemów informatycznych, obejmując m.in. procesy
kadrowe, rekrutacyjne, a także marketingowe
RODO zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Jego przepisy obejmą wszystkie firmy, działające na terenie UE,
które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych. Dla użytkowników systemu DMS (Diesel Management
System – www.dieselstacja.pl ) przygotowaliśmy pakiet informacji na temat obsługi RODO.

Użytkownicy SYSTEMU Diesel Management System (www.dieselstacja.pl)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy Państwu komplet informacji, w
tym na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.
„Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w trakcie rejestracji konta na portalu
www.dieselstacja.pl; jest Petroleo Diesel Management System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słubicka
18. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji konta oraz identyfikacji użytkownika programu
webowego DMS, nadania odpowiednich uprawnień rejestracyjnych, oraz marketingu bezpośredniego
realizowanego przez Petroleo Diesel Management System sp. z o.o., a także w celu badania poziomu jakości
obsługi i satysfakcji klientów. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej
celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności,
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f
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, a w pozostałym zakresie – udzielona przez
Państwa zgoda.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Panią/Pana informacji do Petroleo Diesel
Management System sp. z o.o. o zakończeniu korzystania z oprogramowania (DMS – www.dieselstacja.pl) lub
zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Petroleo Diesel Management
System sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez
Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją
zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: biuro@petroleo.pl

