
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Szanowni Państwo, w związku z zawarciem umowy  

przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, dlatego informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest EveRental Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Porajów 1/10 NIP: 5242898935.  

2. W przedmiocie dotyczącym przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  
z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres wskazany powyżej; za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@doprania.pl wpisując w tytule 
wiadomości „PRYWATNOŚĆ” lub za pośrednictwem telefonu: + 48 601629450.   

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane ponieważ jest to niezbędne:  

a. do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy ramowej i/lub jednostkowej umowy 
najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),   

b. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. dotyczącego 

obowiązków publicznoprawnych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

c. przetwarzanie może nastąpić także w prawnie uzasadnionym interesie Administratora 
(np. celem zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników, celem dochodzenia 

roszczeń lub informowania o zakresie swojej działalności) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

d. Podstawą przetwarzania może być także Państwa zgoda (np. wyrażona w umowie) 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. Jeżeli Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez naszego Klienta, w związku z 
faktem,  że działają Państwo w jego imieniu, informujemy, że przetwarzamy Państwa: imię i 
nazwisko, funkcję, adres e-mail i numer telefonu; zaś dane te otrzymaliśmy od naszego Klienta, 

którego Państwo reprezentują.   

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie:  

a. 60 dni - w zakresie monitoringu wizyjnego funkcjonującego w naszych salach obsługi 

klientów i magazynach, 

b. 36 miesięcy od Państwa ostatniego kontaktu z nami - jeżeli nie doszło do zawarcia 
umowy,   

c. do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą potencjalnie wyniknąć z Umowy 

Jednostkowej lub do końca okresu przedawnienia należności publicznoprawnych – 
jeżeli zawarli Państwo z nami umowę,  

d. do chwili, w której zgłoszą Państwo sprzeciw lub wycofają zgodę – w zakresie 
informowania  o działalności Administratora.   

6. Państwa dane osobowe – wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów 
przetwarzania – mogą zostać przekazane odbiorcom: podmiotowi świadczącemu na rzecz 

Administratora usługi związane  z systemem informatycznym, podmiotom świadczącym na 
rzecz Administratora usługi księgowe i usługi prawne, bankom, operatorowi pocztowemu, 
kurierowi, podmiotom prowadzącym rejestry publiczne, organom państwowym Dane 
osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich ani do organizacji międzynarodowych w 
rozumieniu RODO.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie będzie możliwe zawarcie i 
wykonanie umowy lub osobisty kontakt z Administratorem. 

8. Mają Państwo prawo (w zakresie wskazanym przez właściwe przepisy) żądać: dostępu do 

danych osobowych; ich sprostowania, przekazania lub usunięcia; ograniczenia przetwarzania; 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Istnieje również prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania 

danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Najemcą, a Administratorem. 

Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3 jest dobrowolne, jednak niezbędne 

do ich realizacji. 


