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Odniesienie do art. 13 oraz art. 14 
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), podmiot danych, którego dane osobowe są 
przetwarzane przez podmiot przetwarzający, ma prawo do uzyskiwania przedmiotowych informacji na temat czynności 
przetwarzania. 
 

Zgodnie z RODO Europapier Polska Sp. z.o.o. przekazuje następujące informacje: 
 
Adres Administratora    Europapier Polska sp.z.o.o. 
Danych Osobowych   Pass 20 J, 05-870 Blonie k/ Warszawy, dataprotection@europapier.pl 
 
Zarząd reprezentowany przez:  Marek Cholewa 
 

Inspektor/Koordynator Ochrony Danych: Andrzej Martowski 
 
 
Poniższa lista przedstawia wszystkie czynności przetwarzania wraz z odpowiednimi szczegółowymi informacjami, które 
firma przeprowadza w sposób zautomatyzowany w odniesieniu do danych osobowych podmiotów, których dane dotyczą. 
 
W ramach obowiązku dostarczania informacji określonych w RODO wyraźnie zwracamy uwagę na prawa podmiotów 
danych poprzez przetwarzanie ich danych osobowych w następujący sposób: 
  
Dostęp do danych osobowych: 
Art. 15 RODO stanowi, że podmiot danych ma prawo zażądać od administratora potwierdzenia, że przetwarza on dane 
osobowe, które go dotyczą. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji na temat charakteru 
przetwarzania danych osobowych i przetwarzanych treści. 
  
Prawo do sprostowania danych: 
Art. 16 RODO przewiduje, że podmiot, którego dotyczą dane, ma prawo zażądać od administratora natychmiastowej 
korekty wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot 
danych ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego 
oświadczenia. 
  
Prawo do usunięcia danych:  
Art. 17 RODO daje podmiotowi danych prawo do żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go 
dotyczą. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych osobowych, chyba że istnieją uzasadnione 
powody, aby postąpić inaczej. 
  
Prawo do ograniczenia przetwarzania:  
Art. 18 RODO przyznaje podmiotowi danych prawo do ograniczenia przetwarzania. Wspomniana osoba ma prawo 
zażądać, aby administrator ograniczył przetwarzanie jej danych, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby postąpić 
inaczej. 
  
Prawo do przenoszenia danych:  
Art. 20 RODO przyznaje podmiotowi danych prawo do przenoszenia danych. Wspomniana osoba ma prawo zażądać od 
administratora przekazania jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu 
maszynowego formacie. On/ona ma również prawo do przekazywania wspomnianych danych innemu administratorowi bez 
przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby 
postąpić inaczej. 
  
Wycofanie zgody: 
Art. 7 RODO przyznaje podmiotowi danych prawo do wycofania zgody, pod warunkiem, że dane zostały podane, a 
przetwarzanie nie odbywa się na podstawie innych prawnie ustanowionych zasad. 
  
Prawo do sprzeciwu: 
Art. 21 RODO przyznaje podmiotowi danych prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania związanych z nim 
danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione 
interesy administratora lub osoby trzeciej, za wyjątkiem przypadku, gdy takie interesy mają podrzędny charakter wobec 
interesów lub podstawowych praw i wolności podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych, w 
szczególności w przypadku, gdy podmiotem danych jest dziecko. 
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Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego: 
Zgodnie z obowiązkiem informowania w ramach RODO wskazuje się, że podmiot danych, którego dane są przetwarzane 
przez administratora, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 
  
Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowanie): 
Art. 22 RODO udziela podmiotowi danych prawa do niepodlegania decyzji – mogącej obejmować określone środki – która 
ocenia czynniki osobowe odnoszące się do podmiotu danych, opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i 
wywołuje wobec tego podmiotu skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczony wykaz czynności przetwarzania 
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO następujące informacje na temat zastosowanych czynności przetwarzania są 
podane w Ograniczonym wykazie czynności przetwarzania (obowiązek zapewnienia informacji przez administratora). 
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Klienci EPPL 

Biorąc pod uwagę ochronę praw osób trzecich, udostępniamy Informacje o następujących danych osobowych 
dotyczących Ciebie. Wykonujemy następujące czynności przetwarzania dla roli grupy osób, których dane dotyczą: 

EPPL Zajęcia Komornicze 

 Odbiorca Wewnętrzny 

 Sposób Profilowania 

 
 

 

Profilowanie: 

Ściąganie należności Cel Przetwarzania: 

Kategorie danych osobowych 

 
 

 

Art 9 / Art 10 

Dokumenty papierowe Źródło Danych: 

Na czas trwania relacji biznesowej i okres przedawnienia roszczeń Okres Przechowywania: 

Rodzaj danych: 
* Imię i Nazwisko 
* PESEL 
* data i miejsce urodzenia 
* adres  
* kwota zajęcia 

Opis 

EPPL Zajęcia Komornicze 

EPPL Zarządzanie kontaktami z klientem 

 Odbiorca Wewnętrzny 

 Sposób Profilowania 

 
 

 

Profilowanie 

Prowadzenie baz danych klientów i wysyłanie informacji handlowych / marketing 
bezpośredni 

Cel Przetwarzania 

Kategorie danych osobowych 

Na czas trwania relacji biznesowej Okres Przechowywania 

Rodzaj danych: 
 
* Imię i Nazwisko 
* stanowisko 
* reprezentacja firmy 
* dane finansowe (obrót) 
* nr telefonu 
* email 

Opis 

EPPL Zarządzanie kontaktami z klientem (informacje o kliencie) 
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Art 9 / Art 10 

Customer has provided data upon establishment of the business relationship Źródło Danych 

EPPL Mailing finansowy 

 Odbiorca Wewnętrzny 

 Sposób Profilowania 

 
 

 

Profilowanie 

Wysyłanie przypomnienia o nadchodzących płatnościach i potwierdzanie otrzymania 
faktur korygujących 

Cel Przetwarzania 

Kategorie danych osobowych 

 
 

 

Art 9 / Art 10 

Klient podał dane po nawiązaniu relacji biznesowej Źródło Danych 

Na czas trwania relacji biznesowej Okres Przechowywania 

Rodzaj danych: 
 
* Imię i Nazwisko 
* stanowisko 
* reprezentacja firmy 
* dane finansowe (obrót) 
* nr telefonu 
* email 

Opis 

EPPL Zarządzanie kontaktami z klientem (informacje o kliencie) 

EPPL Realizacja umowy sprzedaży 

 Odbiorca Wewnętrzny 

 Sposób Profilowania 

 
 

 

Profilowanie 

Dane są niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, w tym procesu reklamacyjnego i 
umów bonusowych lub kontraktów sconto 

Cel Przetwarzania 

Kategorie danych osobowych 

 
 

 

Art 9 / Art 10 

Klient podał dane po nawiązaniu relacji biznesowej Źródło Danych 

Na czas trwania relacji biznesowej Okres Przechowywania 

Rodzaj danych: 
 
* Imię i Nazwisko 
* stanowisko 
* reprezentacja firmy 
* dane finansowe (obrót) 
* nr telefonu 
* email 

Opis 

EPPL Zarządzanie kontaktami z klientem (informacje o kliencie) 
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EPPL Dane klienta sklepu internetowego 

 Odbiorca Wewnętrzny 

 Sposób Profilowania 

 
 

 

Profilowanie 

Dane są potrzebne do procesowania zamówienia w sklepie internetowym Cel Przetwarzania 

Kategorie danych osobowych 

 
 

 

Art 9 / Art 10 

Dokument cyfrowy Źródło Danych 

Na czas trwania umowy i do czasu przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych Okres Przechowywania 

Rodzaj danych: 
 
* Imię i Nazwisko 
* adres 
* nr telefonu 
* e-mail 
 

Opis 
EPPL Dane klienta sklepu internetowego 
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Web: www.crisam.net 
E Mail: office@calpana.com 

Tel: +43 (732) 601216 0 
Fax: +43 (732) 601216 209 

calpana business consulting gmbh 
A-4020 Linz, Blumauerstraße 43 

Imprint: 

CRISAM® - Corporate Risk Application Method 

 


