
Majątek Ziemski Stary Jaworów  S.A 

Majątek Ziemski Stary Jaworów  S.A. z siedzibą  w Milikowicach, ul. Kościuszki 1 (58-140 Jaworzyna Śląska)  

 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony, przez  Sąd Rejonowy Wrocław – 

Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000705773 z kapitałem zakładowym. 8.227.932,00-PLN, NIP  

884-100-27-05, REGON 890266912 

 

 

Szanowni Państwo! 

Informujemy że Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A. chroni Państwa dane osobowe w sposób w pełni 

zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”). Mając na względzie obowiązki wynikające z RODO, uprzejmie informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A. z 

siedzibą w Milikowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, KRS 

0000705773 NIP: 884-10-02-705 REGON: 890266912. 

2. Państwa dane osobowe procesowane będą przez podmiot świadczący dla spółki Majątek 

Ziemski Stary Jaworów S.A. usługi księgowe: Usługi Księgowo Podatkowe Ewa Trojanowska  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej z Administratorem umowy: 

sprzedaży, kontraktacji, dzierżawy, najmu, zlecenia.  Zawierając z Administratorem umowę 

zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych, w 

celu prawidłowego wykonania tej umowy. 

4. Państwa dane osobowe przechowywane są na terenie przedsiębiorstwa Majątek Ziemski Stary 

Jaworów S.A.: w Milikowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 58-140 Jaworzyna Śląska. 

5. W zakresie innym niż wskazany powyżej, Administrator nie przekazuje Państwa danych 

osobowych podmiotom trzecim, nie będącym jego pracownikami, zleceniobiorcami 

uczestniczącymi w świadczeniu zamówionych przez Państwa usług lub świadczącymi dla 

Administratora usługi księgowe. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od zawarcia umowy (złożenia 

zlecenia) do czasu zakończenia trwania umowy/ realizacji zlecenia lub do momentu cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, co wiąże się z koniecznością wypowiedzenia 

umowy i przerwaniem realizacji zlecenia. Niezależnie od powyższego dane przechowywane będą 

do zakończeniu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej  umowy, natomiast 

dane konieczne do celów księgowych przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów 

podatkowych. 

7. Jednocześnie informujemy Państwa o Państwa prawach: 

• prawie dostępu do treści swoich danych 

• prawie ich sprostowania, 

• prawie do usunięcia danych (byciu zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania, 

• prawie do przenoszenia danych, 

• prawie wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, w przypadku gdyby uznali Państwo że 

zgoda na ich przetwarzanie nie została wyrażona 

• prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 

 


