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Urządzenia Inżynierii Środowiska 
Separatory, Osadniki, Pompownie, Oczyszczalnie, Neutralizatory, Odzysk wody deszczowej, Komory drenażowe, Klapy, Regulatory, Zbiorniki. 

Instalacje Przemysłowe 
Układy koagualcji i flotacji ścieków, Neutralizacja wody i ścieków, Dezynfekcja wody i ścieków, Stacje uzdatniania wody, Desorbery wieżowe. 
Usługi oraz Serwis 

Montaż, Rozruch, Utrzymanie urządzeń, Serwis, Remonty, Transport odpadów ciekłych i niebezpiecznych. Spawanie tworzyw sztucznych.  
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Szanowni Państwo, 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 (Rozporządzenie) chcielibyśmy poinformować Państwa, na jakich 

zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich 

bezpieczeństwo. 

 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Navotech Inżynieria Środowiska Spółka z o.o. z siedzibą 

w Zabrzu przy ul. Pawliczka 22a. Kontakt z nami jest możliwy pod numerem telefonu: +48 32 7771144, lub za 

pomocą poczty elektronicznej: biuro@navotech.com.pl 

 

 Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 

Rozporządzenia, w celu: 

- zawarcia i realizacji umowy 

- przedstawienia ofert usług własnych  

- odpowiedzi na zapytania ofertowe 

- odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć zestawienia, statystyki i analizy 

na potrzeby własne 

 

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi realizację 

umowy lub prowadzenie działań marketingowych 

 

 W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, 

których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł 

 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, tj. do 

momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania 

danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych 

osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 

 

 W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, 

z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi 

pocztowe, kurierskie, prawne czy informatyczne, jak również podmiotom ściśle związanym z kooperacją pod 

kątem produkcji urządzeń 

 

 Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia 

czy ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

 

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, 

w szczególności przepisy Rozporządzenia 
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