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 Załącznik nr 5b do umowy 
 o współadministrowanie 
  z dn. 01.01.2016 r.   

 
 

Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie, które 
zostaną przekazane podmiotom danych 

 

Strony wspólnie ustalają, że podmiotom danych zostaną przekazana treść uzgodnień w 
następującej postaci: 
 
Uprzejmie informujemy, że pomiędzy: 
 
Antrans Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Słodowej 46 w Głogowie, 67-200 Głogów , 
reprezentowaną przez Andrzeja Piróg – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Współadministratorem 1”,  
a 
 
Antrans Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słodowej 46 w Głogowie, 67-200 Głogów, reprezentowaną 
przez Andrzeja Piróg – Prezesa Zarządu , zwanym odrębnie „Współadministratorem 2”, 
a 
P.H. T „ANTRANS” Andrzej Piróg z siedzibą przy ul. Słodowej 44 w Głogowie , 67-200 Głogów 
reprezentowanym przez Andrzeja Piróg – Właściciela firmy , zwanym odrębnie 
„Współadministratorem 3”. 
 
zostały zawarte umowy o współadministrowanie Pana/Pani danymi osobowymi w celu 
centralizacji działań handlowo, marketingowych przyszłych oraz obecnych klientów 
współorganizowanych przez Współadministratorów. 
 
Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w uzgodnionym 
zakresie.  
 
Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za: 

a) przetwarzanie danych osobowych przyszłych i obecnych klientów 
zgodnie z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych 
osobowych przyjętą u  współadministratorów 

b) zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych; 

c) realizację praw podmiotu danych 
d) pełnienie roli punktu kontaktowego dla podmiotów danych 
e) zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o 

naruszeniach ochrony danych osobowych; 
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f) dokonywanie czynności we wszelkich postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów 
prawa. 

 
 
Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za: 
a) przetwarzanie danych osobowych przyszłych i obecnych klientów zgodnie z procedurami 

ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u 
współadministratorów 

b) zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych; 

 
Współadministrator 3 jest odpowiedzialny za: 
a) przetwarzanie danych osobowych przyszłych i obecnych klientów zgodnie z procedurami 

ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u 
współadministratorów 

b) zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych; 

 
 
Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada 
wobec Pana/Pani tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Pana/Pani danych 
osobowych. 
 
Swoje prawa związane z Pana/Pani danymi osobowymi może Pan/Pani zrealizować osobiście, 
drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Aby ułatwić Panu/Pani wykonanie praw, wyznaczyliśmy 
punkt kontaktowy w odniesieniu do każdego Współadministratora : biuro.antrans@op.pl 
Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, może Pan/Pani 
zrealizować swoje prawa wobec każdego z nas (wtedy we własnym zakresie przekażemy Pana/Pani 
żądanie do właściwego podmiotu).  
 
 
 


