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POLITYKA PRYWATNOŚCI
STALKO PRZYBYSZ I WSPÓLNICY
Celem tego dokumentu jest wyjaśnienie, na jakich zasadach są przetwarzane dane osobowe
przez Administratora.
Administratorem danych osobowych jest spółka Stalko Przybysz i Wspólnicy z siedzibą
w Zielonce, 05-220, przy ul. Poniatowskiego 65.
Zainteresowani mogą się kontaktować Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izabelą
Frąckiewicz pod adresem e-mail rodo@grupastalko.pl lub listownie na adres wskazany powyżej.
Polityka prywatności zawiera w najważniejsze informacje o zasadach, na jakich Stalko Przybysz
i Wspólnicy przetwarza dane osobowe. Dokument wyjaśni, które dane są gromadzone, w jakim
celu i jak długo. Poniżej przedstawiamy na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane
oraz wskazujemy prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane.

Przetwarzanie danych, gdzie je przechowujemy?
1.
2.
3.

Dane osobowe, które posiada spółka są zarówno w formie elektronicznej
jak i papierowej.
Większość informacji (danych osobowych w formie elektronicznej) znajduje się
na naszym serwerze, ponadto w ograniczonym zakresie znajdują się
na komputerach biurowych, dyskach zewnętrznych lub telefonach.
Przetwarzanie następuje przy pomocy narzędzi informatycznych,
systemu CRM oraz poczty e-mail.

Przetwarzanie danych, komu je powierzamy?
1.
2.

Twoje dane osobowe powierzamy podmiotom, z którymi współpracujemy na stałe.
Podmioty te odpowiedzialne są za:
• Obsługę struktury informatycznej.
Wszystkie podmioty, z którymi współpracujemy i powierzamy im dane są związane
umowami powierzenia o przetwarzanie danych osobowych.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:
1.
2.
3.
4.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Stalko Przybysz i Wspólnicy
spółka jawna ma prawo do dostępu swoich danych (treści).
Masz prawo uzyskać kopię swoich danych. Możesz żądać sprostowania
lub w uzasadnionym przypadku usunięcia czy ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych.
Osoba, której dane przetwarzamy ma również prawdo do zgłoszenia sprzeciwu
co do tego w jaki sposób jej dane są przetwarzane.
Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Twoje
prawa z związku z przetwarzaniem zostały naruszone.

Jeśli zauważysz problem/ nieprawidłowości w przetwarzaniu Twoich danych poinformuj nas
o tym. Codziennie dokładamy wszelkich starań by dane osób i ich prawa były przestrzegane.
Jeśli wystąpią jakieś błędy chcemy mieć możliwość jak najszybciej zareagować.
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Ochrona danych osób, które komunikują się ze spółką Stalko Przybysz i Wspólnicy
sp. j. przez: Portale społecznościowe
1.
2.

Kontaktując się z nami poprzez Facebook pamiętaj, że to on jest administratorem
Twoich danych osobowych, które przetwarza na własnych zasadach i wedle
własnych regulaminów.
Wchodząc w relacje (polubienie/obserwowanie, udostępnianie, komentowanie,
wiadomości prywatne) z nami za pośrednictwem portalu społecznościowego
stajemy się również administratorem Twoich danych.

Kanały komunikacji niepublicznej
1.
2.
3.

Pod pojęciem „kanałów komunikacji niepublicznej” będziemy rozumieć pocztę
e-mail, łącza telefoniczne, SMS, e-podróżnik, dworzec online bądź pocztę tradycyjną
(listy).
Dane z tych kanałów przetwarzane są na podstawie Twojej zgody bądź prawnie
uzasadnionego interesu Administratora.
Dane mogą obejmować imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Pliki cookie
Nasza strona internetowa nie wykorzystuje krótkich plików tekstowych tzw. Cookies (pol.
ciasteczka).
Polityka Prywatności obowiązuje od 31.01.2019r.
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