
Wizja prywatności  
w SOVIT Jarosław Buczkowski spółka jawna 

 

 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku SOVIT Jarosław Buczkowski spółka jawna, z siedzibą w Warszawie 

(02-758), al. gen. Wł. Sikorskiego 11/117, e-mail: sovit@sovit.pl jako Administrator Państwa 

danych osobowych odpowiada za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie 

UE.  

Zgodnie z art. 5 ust.2 lit. f powołanego wyżej rozporządzenia dane osobowe Klientów SOVIT 

Jarosław Buczkowski spółka jawna są przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych 

danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 

technicznych lub organizacyjnych. 

 

Dane osobowe  Klientów SOVIT Jarosław Buczkowski spółka jawna pozyskiwane są w związku 

z zawieraniem umów dla celów:  

 

1) realizacji obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji  

na potrzeby realizacji umów,  

2) zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy SOVIT Jarosław Buczkowski spółka jawna  a 

Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po 

jej zakończeniu,  

6) raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,  

7) weryfikacja zdolności płatniczych,  

 

Dane osobowe wykorzystywane będą przez SOVIT Jarosław Buczkowski spółka jawna przez 

czas wykonania naszych obowiązków, oraz czas, w którym przepisy nakazują przechowywać 

dane. 

 

 

SOVIT Jarosław Buczkowski spółka jawna przekazuje dane osobowe swoim pracownikom, 

współpracownikom, także podmiotom świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,  

podmiotom świadczącym nam usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej 

korespondencji w celu realizacji naszych obowiązków). 

 

 

Dane osobowe, które SOVIT Jarosław Buczkowski spółka jawna przetwarza:  

1) NIP  

2) PESEL  

3) adres zamieszkania  

4) adres do korespondencji  

5) dane kontaktowe 

 

 

mailto:sovit@sovit.pl


Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, które SOVIT Jarosław Buczkowski spółka 

jawna przetwarza,  do  ich sprostowania, usunięcia czy  ograniczenia przetwarzania. 

 

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez SOVIT Jarosław Buczkowski spółka jawna 

przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wykładnia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r dopiero się tworzy.  

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów.  

Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące naszych działań. 

 

 

 

 

 


