Euvic jest zgodny z RODO

Jako administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe, wdrożyliśmy
i przestrzegamy zasad określonych w przepisach RODO oraz w ustawie z dnia
10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Adres

Przewozowa 32
44-100 Gliwice

Telefon

PL: +48 32 279 49 42

Po co jest ten dokument?
25 maja 2018 wchodzi w życie 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.
RODO wprowadza szereg nowości, dlatego stworzyliśmy niniejszy dokument - zawiera
on zestaw informacji poświadczających zgodność Euvic z RODO.

Kto zarządza moimi danymi?
Administratorem danych jest:
Euvic Sp. z o.o.
ul. Przewozowa 32,
44-100 Gliwice
wraz ze spółkami współadministrującymi:
•
•
•
•
•
•

Softeq Sp. z o.o. ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice,
Euvic Energia Sp. z o.o. ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice,
Euvic Services Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa,
Euvic Investments Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland,
Internetium Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland,
Śląski Park Informatyczny Sp. z o.o. ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice.

W jaki sposób Euvic przygotował się na wejście
RODO?
Poświęciliśmy wiele uwagi, by dostosować się do nadchodzących zmian. Jako
administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu innych
administratorów (członków Grupy Euvic), wdrożyliśmy i przestrzegamy zasad
określonych w przepisach RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych.
W szczególności:
•

Sporządziliśmy rejestr procesów przetwarzania danych osobowych,

•

Jasno określiliśmy cele oraz podstawy prawne procesów przetwarzania,

•

Wykonaliśmy analizę zagrożeń, oszacowaliśmy ryzyka oraz oceniliśmy skutki
przetwarzania przez nas Twoich danych,
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•

Na podstawie analiz wdrożyliśmy właściwe i adekwatne zabezpieczenie procesów
przetwarzania jako standard obowiązujący w Euvic,

•

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,

•

W sposób adekwatny przeszkoliliśmy i upoważniliśmy nasz personel do
przetwarzania danych osobowych.

Podstawa – RODO
Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło
ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy
je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw
podstawowych w myśl zasady proporcjonalności. Niniejsze rozporządzenie nie narusza
praw podstawowych, wolności i zasad uznanych w Karcie praw podstawowych
– zapisanych w Traktatach – w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego, domu oraz komunikowania się, ochrony danych osobowych, wolności
myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji, wolności prowadzenia
działalności gospodarczej, prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do
bezstronnego sądu oraz różnorodności kulturowej, religijnej i językowej.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jakie są prawa osób w świetle RODO?
RODO gwarantuje osobom fizycznym szereg praw, których deklarujemy przestrzegać.
Oto najważniejsze z nich:
•

Prawo dostępu do danych,

•

Prawo do sprostowania danych,

•

Prawo do bycia zapomnianym,

•

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

•

Prawo do sprzeciwu oraz do niepodlegania decyzji opartej na
zautomatyzowanym przetwarzaniu.
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Z kim można się skontaktować?
W przypadku jakichkolwiek pytań o sposób i zakres przetwarzania danych osobowych,
a także przysługujących uprawnień, można się z nami skontaktować telefonicznie pod
numerem +48 32 279 49 42. Można też porozmawiać bezpośrednio z Inspektorem
Danych Osobowych, pisząc na iodo@euvic.pl lub wysyłając list na adres EUVIC Sp. z o.o.
ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, Polska.

Gdzie znaleźć więcej informacji?
Dokładną treść dyrektywy unijnej oraz inne przydatne informacje można znaleźć pod
adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
(dostęp na dzień 22.05.2018).

Euvic Sp. z o.o., Przewozowa 32, 44-100 Gliwice, NIP: 9691411637, REGON: 240087133, Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000233192, kapitał zakładowy:
592 950,00 zł

info@euvic.pl
www.euvic.com

