Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
spółki Transportly s. r. o.
(zaktualizowana dnia 06.07.2021)
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez
Transportly s. r. o., z siedzibą pod adresem Tolstého 22, Koszyce 040 01, Republika
Słowacka, REGON: 53692462, zapisanej w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego
Koszyce I, Wydz.: Sro, wkładka nr 51258/V (zwaną dalej „Spółką”), w celu ustanowienia
skutecznej i spójnej Polityki Prywatności w rozumieniu odpowiednich przepisów.

1. Ogólne wprowadzenie
Niniejsza polityka dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych („Polityka”)
odzwierciedla odpowiednie prawodawstwo europejskie, tj. rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) („Rozporządzenie”) oraz ustawodawstwa Republiki Słowackiej, w
szczególności ustawę nr 18/2018 Dz.U. o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych
ustaw („Ustawa”) oraz regulaminy. Jego celem jest uregulowanie sposobu pracy z Danymi
Osobowymi w Spółce.
Spółka ma świadomość, że Ochrona Danych Osobowych zależy od konkretnych uprawnień w
zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również od codziennego postępowania osób
upoważnionych lub wszystkich stron zaangażowanych w działalność gospodarczą Spółki.
Ochrona Danych Osobowych jako rodzaj zasobów informacyjnych podlegających szczególnej
regulacji i ochronie w rozumieniu Ustawy, mieści się w szerszych ramach ochrony zasobów
informacyjnych. Przestrzeganie zasad i reguł niniejszej Polityki powinno przyczyniać się do
szerzenia pozytywnej kultury w zakresie pracy z danymi osobowymi oraz przyczyniać się do
ogólnego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Spółce. Promowanie
zasad określonych w niniejszej Polityce jest częścią ciągłego i celowego procesu
obejmującego kilka poziomów, m.in. metodologiczne, wykonawcze i kontrolne.
Spółka jako Administrator w rozumieniu Rozporządzenia i Ustawy, kierowana przez organ
statutowy, jest odpowiedzialna za ogólny nadzór nad systemem ochrony i przetwarzania
danych osobowych w Spółce, w szczególności przyjęcie i zatwierdzenie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających przetwarzaniu danych osobowych,
biorąc pod uwagę w szczególności techniczne środki użytkowania, poufność i znaczenie
przetwarzanych danych osobowych, a także zakres możliwych zagrożeń, które mogą
podważyć bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Na potrzeby niniejszej Polityki za Administratora uważa się Spółkę.

2. Definicje terminów
Terminy użyte w tekście niniejszej Polityki mają znaczenia zdefiniowane poniżej:
•

Osobą, której dane dotyczą, jest każda osoba fizyczna, której dotyczą Dane
Osobowe;

•

Organ Nadzorczy jest niezależnym organem publicznym utworzonym przez państwo
członkowskie na mocy art. 51 rozporządzenia. W Republice Słowackiej za organ
nadzorczy uważa się Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej;

•

Ograniczenie przetwarzania to wyznaczenie przechowywanych danych osobowych
w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości;
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•

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, która w każdym przypadku jest Osobą, której dane
dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub na podstawie jednego lub większej liczby szczególnych
elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych,
kulturowych lub społecznych tej osoby fizycznej;

•

Administratorem jest Spółka jako osoba prawna, która określa cele i sposoby
przetwarzania Danych Osobowych;

•

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną
trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;

•

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się;

•

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie
można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia
dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są
przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi
uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej;

•

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
Podmiotem przetwarzającym może być, na podstawie specjalnej umowy z
Administratorem, również każdy z Partnerów a także osoby świadczące usługi na rzecz
Spółki na podstawie szczególnego stosunku umownego;

•

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych;

•

Państwo trzecie to państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej
ani Umawiającą się Stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

•

Strona internetowa Spółki oznacza stronę internetową Spółki www.transportly.eu.

•

Umowa oznacza w szczególności, ale nie wyłącznie, jakąkolwiek umowę zawartą
przez Spółkę z jakąkolwiek osobą prawną lub fizyczną, od której Spółka wywodzi
określone prawa i obowiązki.

3. Strategia zarządzania procesami w zakresie przetwarzania danych
osobowych oraz Zasady przetwarzania danych osobowych
System monitorowania, zarządzania i kontroli działań w zakresie przetwarzania Danych
Osobowych stanowi integralną część systemu skutecznego zarządzania i funkcjonowania
Spółki jako takiej.
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Strategia Ochrony Danych Osobowych w Spółce opiera się na zasadach przetwarzania
danych osobowych, określonych przez środowisko Spółki i jej codzienne życie oraz działania
w zakresie przetwarzania Danych Osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych
zapisane w niniejszej Polityce mają również na celu ukierunkowanie i całościowe budowanie
świadomości w zakresie przetwarzania danych osobowych wśród osób reprezentujących i
przedstawicieli Spółki. Niniejsza Polityka ma również na celu zapewnienie i utrzymanie
integralności i ochrony danych osobowych w Spółce.
W związku z możliwymi zmianami legislacyjnymi w obszarze Ochrony danych osobowych, a
także ewentualnymi zmianami standardów technicznych, Spółka zapewnia stały monitoring
odpowiednich regulacji, a także ocenę ewentualnej niezgodności Polityki z powyższym
wspomnianego rozporządzenia.
W celu kompleksowej i szczegółowej realizacji obowiązków Spółki jako Administratora
wynikających z Rozporządzenia i Ustawy, Spółka określiła główne zasady przetwarzania
danych osobowych („Zasady przetwarzania danych osobowych”). Są to następujące
Zasady Przetwarzania Danych Osobowych:
•

Legalność, rzetelność i przejrzystość: przetwarzanie danych osobowych jest
zgodne z prawem i przejrzyste w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą;

•

Ograniczenie celu: Dane osobowe są gromadzone w konkretnych, wyraźnych i
prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób
niezgodny z tymi celami;

•

Minimalizacja danych: Przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne i
ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

•

Dokładność: Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby, aktualizowane, a
wszelkie niezbędne środki muszą zostać podjęte w celu zapewnienia, że dane
osobowe, które są nieprawidłowe dla swoich celów, zostaną niezwłocznie usunięte lub
poprawione;

•

Minimalizacja przechowywania: Dane osobowe są zatrzymywane w formie
umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, tak długo, jak jest to konieczne
do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;

•

Integralność i poufność: Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, poprzez odpowiednie środki techniczne lub
organizacyjne.
W Spółce dostęp do Danych Osobowych mają wyłącznie
przedstawiciele i przedstawiciele, którzy koniecznie tego potrzebują w ramach
zajmowanego stanowiska;

•

Odpowiedzialność: Spółka jako Administrator, jest odpowiedzialna za
przestrzeganie powyższych zasad przetwarzania danych osobowych w Spółce.

4. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych
Spółka przetwarza tylko te Dane osobowe, których potrzebuje przede wszystkim w celu
wykonania Umowy, a także w celu wypełnienia jej zobowiązań prawnych i umownych oraz w
celu ochrony jej uzasadnionych interesów.
Spółka zapewnia, by Dane Osobowe Osoby, której dane dotyczą, były przetwarzany w
zakresie, który jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych.
Tę zasadę minimalizacji przetwarzania Danych Osobowych Spółka stosuje również w związku
z Danymi Osobowymi przekazanymi Spółce na podstawie Zgody Osoby, której dane dotyczą.
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Przetwarzane Dane Osobowe Osób, których dane dotyczą, mogą obejmować w
szczególności (ale nie wyłącznie)
następujące kategorie Danych Osobowych:
•

•

dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, dane dokumentu tożsamości,
obywatelstwo, zdjęcie dokumentu tożsamości;
dane kontaktowe, takie jak adres stałego/czasowego zamieszkania, adres e-mail,
numer telefonu;
dane związane z korzystaniem ze strony internetowej Spółki (np. pliki cookies);

•

dane związane z monitorowaniem kanałów marketingowych Spółki;

•

Indywidualne obliczanie kategorii Danych Osobowych dla danej osoby, której dane dotyczą,
jest zawsze tylko podzbiorem powyższej listy.
Jeżeli do przetwarzania niektórych kategorii Danych Osobowych wymagana jest zgoda
Osoby, której dane dotyczą, osoba ta zostanie o tym fakcie poinformowana, a wszystkie Dane
Osobowe, które będą przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, a także w celu, dla którego
Dane Osobowe muszą być przetwarzane.

5. Źródła pozyskiwania danych osobowych
W większości przypadków Spółka przetwarza dane osobowe przekazane jej w związku z
realizacją Umowy lub bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą.
Dane osobowe osób, których dane dotyczą można również uzyskać z publicznie dostępnych
źródeł, które zostały ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne
przetwarzania danych osobowych
W interesie Spółki jest przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą
wyłącznie w określonym i aktualnym celu.
Spółka przetwarza przede wszystkim dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do
realizacji Umowy.
Spółka przetwarza również niektóre dane osobowe osób, których dane dotyczą, ponieważ
takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Spółkę jako Administratora. Zgoda osób, których dane dotyczą, na
przetwarzanie danych osobowych jest wymagana przez Spółkę w odpowiednich przypadkach,
jeżeli wymaga tego charakter przetwarzania danych osobowych.
6.1.Stosunki umowne
Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja przedmiotu Umowy.
Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja Umowy, a także prawnie uzasadniony interes
Spółki jako Administratora, za pomocą którego monitoruje skuteczną komunikację z osobami,
których dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest w tym przypadku
wymagana. Przekazanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą jest zgodne z
prawem, lub wymogiem umownym, a w przypadku ich niewykonania Spółka nie może
wywiązać się z obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa, lub
Umowa nie może zostać zrealizowana. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do
przekazania swoich danych osobowych, lub zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą toleruje
przekazywanie danych osobowych, natomiast w przypadku nieprzekazania danych
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osobowych Spółka nie jest w stanie skutecznie komunikować się z drugą stroną lub z osobami,
których dane dotyczą.
6.2.Uzasadnione interesy Spółki
Celem przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki.
Do prawnie uzasadnionych interesów Spółki należą:
•

ochrona bezpieczeństwa i interesów osób, których dane dotyczą;

•

ochrona mienia Spółki;

•

ostrożna działalność Spółki;

•

promocja towarów, usług, dobrego imienia i reputacji Spółki. Podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki, który jednak nie może przeważać nad
interesami lub podstawowymi prawami osób, których dane dotyczą. Zgoda na
przetwarzanie danych osobowych nie jest w tym przypadku wymagana.

6.3.Wypełnienie obowiązków ustawowych
Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków ustawowych
nałożonych na Spółkę lub może być nałożony przez odpowiednie przepisy prawa lub inne akty
prawne.
Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych Spółki, które z tego
wynikają lub mogą wynikać z właściwych przepisów prawa lub innych aktów prawnych. Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych nie jest w tym przypadku wymagana.
6.4.Marketing bezpośredni - badanie rynku i przesyłanie ogólnych informacji
biznesowych
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja marketingu bezpośredniego, czyli
badania rynku oraz przesyłanie informacji handlowych wszelkimi środkami, w tym środkami
komunikacji elektronicznej. Badanie rynku obejmuje ocenę działań Spółki w związku z
prowadzeniem Strony internetowej Spółki, dane dotyczące wykorzystania przesłanych
ogłoszeń handlowych oraz późniejszych wyników.
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. W celu dokonania
wyboru dla osób, których dane dotyczą, segmentacja może być przeprowadzona na podstawie
znalezionych danych (np. według wieku, obszaru zainteresowania, zidentyfikowanych
preferencji itp.). Takie przetwarzanie jest opcjonalne i dobrowolne dla osób, których dane
dotyczą, i może zostać zakończone w dowolnym momencie na wniosek osoby, której dane
dotyczą.
6.5.Spory prawne i inne postępowania sądowe
Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie ewidencji oraz rozstrzyganie
sporów sądowych i innych postępowań prawnych, za pomocą których Spółka monitoruje, w
szczególności dowody, egzekwowanie lub obronę swoich roszczeń prawnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są prawnie uzasadnione interesy Spółki
jako Administratora, za pomocą których monitoruje dowody, egzekwowanie lub obronę swoich
roszczeń prawnych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest w tym przypadku
wymagana.
6.6.Rejestr korespondencji pocztowej
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Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie rejestru poczty przychodzącej i
wychodzącej. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako
Administratora, który monitoruje wstępny i ogólny rejestr poczty w celu prowadzenia jej
przejrzystej listy, pod warunkiem przestrzegania zasady minimalizacji.
Zgoda na
przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do podania swoich danych osobowych, w przeciwnym razie może nie nastąpić
pełna komunikacja pocztowa i jej rejestracja. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, nie
są udostępniane innym Odbiorcom.
6.7 Zarządzanie rejestrem
Celem przetwarzania danych osobowych jest właściwe zarządzanie i administrowanie
rejestrem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku
ustawowego zgodnie z ustawą nr. 395/2002 Dz.U. o archiwach i rejestrach oraz o zmianie
niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, lub innych powiązanych przepisów szczególnych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest w tym przypadku wymagana.
Przekazanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest wymogiem prawnym, a w
przypadku nie przekazania ich Spółka nie może wywiązać się z obowiązków prawnych
wynikających z właściwych przepisów prawa.

7. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe osób, których dane dotyczą, są przetwarzanie przez Spółkę za pośrednictwem
swoich profesjonalnie przeszkolonych pracowników, osób, z którymi współpracuje na
podstawie innego stosunku umownego lub za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców.
Poza Spółką dane osobowe osób, których dane dotyczą, mogą być również przetwarzane
przez Odbiorców, lub
kategorie Odbiorców, które mogą obejmować w szczególności:
•
•
•

kontrahentów Spółki, którzy świadczą usługi administracyjne i inne powiązane
czynności na rzecz Spółki na podstawie szczególnego stosunku umownego;
Przedsiębiorstwa świadczące usługi rachunkowości płac i rachunkowość

•

Spółki realizujące porządek ochrony własności intelektualnej oraz przeprowadzające
kontrole prawne (Due Diligence) Spółki;
inwestorzy i doradcy Spółki;

•

Dostawcy usług IT lub spółki zapewniające ochronę na terenie Spółki.

W przypadku przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, przez
kontrahenta Spółki w imieniu i na rzecz Spółki, Spółka zawarła z takim kontrahentem umowę
o przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ochrony Danych
Osobowych, na podstawie takiej umowy kontrahent jest uprawniony do przetwarzania danych
osobowych wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń Spółki oraz jego pracownicy
są zobowiązani do zachowania poufności w stosunku do przetwarzanych danych osobowych
osób, których dane dotyczą.

8. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
W trosce o ochronę praw i wolności osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych,
Spółka podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności
z wymogami Rozporządzenia i Ustawy.
Spółka kładzie nacisk na bezpieczeństwo
przetwarzania danych osobowych i dokłada stałych starań, aby zapobiegać incydentom
bezpieczeństwa, które mogłyby prowadzić do zagrożenia praw i wolności osób, których dane
dotyczą. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych jest regularnie oceniane pod
kątem najnowszej wiedzy i charakteru przetwarzania danych osobowych.
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Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Spółkę od osoby, której dane dotyczą, są
przetwarzane z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa organizacyjnego i
technologicznego. Spółka regularnie sprawdza i w miarę możliwości, stosuje uzasadnione
zabezpieczenia bezpieczeństwa danych osobowych, które mogą obejmować szyfrowanie lub
pseudonimizację.
Zgodność przetwarzania danych osobowych przez Spółkę z Rozporządzeniami i Ustawą, a
także z innymi obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej oraz z regulaminami
wewnętrznymi Spółki jest monitorowana przez odpowiednie osoby upoważnione przez Spółkę
jako Administratora nadzorowania ochrony danych osobowych.

9. Prawa osób, których dane dotyczą
Dla Spółki ważne jest, aby każda osoba, której dane dotyczą, miała kontrolę nad swoimi
danymi osobowymi oraz, aby dane osobowe każdej osoby, której dane dotyczą były
przetwarzane zgodnie z prawem.
W interesie Spółki leży umożliwienie każdej osobie, której dane dotyczą, najprostsze
skorzystanie z przysługujących jej praw w zakresie ochrony jej danych osobowych. Jeżeli
osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z któregokolwiek z praw przyznanych jej na
mocy Rozporządzenia i Ustawy, może to zrobić drogą elektroniczną na adres‐ e-mail
info@transportly.eu, listownie przesyłając pisemną żądanie na adres Spółki: Transportly s. r.
o., Tolstého 22, Koszyce 040 01, Republika Słowacka telefonicznie pod numerem telefonu:
+421 911 271 969 lub osobiście w siedzibie Spółki z prośbą o spotkanie z osobą
odpowiedzialną za porządek Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Spółki dostępu do swoich danych
osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia. Osobie, której
dane dotyczą, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Spółka bez zbędnej zwłoki przekaże osobie, której dane dotyczą, informacje o środkach
podjętych na podstawie wniosku osoby, której dane dotyczą, na podstawie niniejszego
artykułu Polityki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby
termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Spółka poinformuje osobę, której
dane dotyczą, o każdym takim przedłużeniu w terminie jednego miesiąca od otrzymania
wniosku, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, złożyła
żądanie drogą elektroniczną, informacje są w miarę możliwości przekazywane drogą
elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażądała inaczej.
Jeżeli Spółka nie podejmie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie, nie
później niż w ciągu miesiąca od doręczenia wniosku, poinformuje osobę, której dane dotyczą,
o przyczynach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do Organu
Nadzorczego i dochodzić zadośćuczynienia prawnego.
9.1 Prawo osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy jej dane osobowe
są przetwarzane. Jeżeli takie dane są przetwarzane, wówczas ma prawo dostępu do nich. W
związku z tym, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o celach
przetwarzania danych osobowych, kategoriach danych osobowych, Odbiorcach lub
kategoriach Odbiorców, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych,
istnieniu praw Osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
informacji o źródle pozyskania danych osobowych, jeśli nie zostały one uzyskane od osoby,
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której dane dotyczą, lub o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
Profilowania.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są odpowiednio uzupełniane i aktualizowane
w przypadku zmiany wyżej wymienionych faktów.
9.2 Prawo osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych osobowych
Spółka jest zainteresowana przetwarzaniem wyłącznie aktualnych i dokładnych danych
osobowych na temat osoby, której dane dotyczą. W związku z tym osoba, której dane dotyczą,
ma prawo zażądać od Spółki, bez zbędnej zwłoki, sprostowania nieprawidłowych
przetwarzanych danych osobowych osoby, której dane dotyczą lub uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych. W tym kontekście osoba, której dane dotyczą, jest
odpowiednio informowana o prawie do sprostowania przy każdym kontakcie i proszona o
aktywne korzystanie z niego.
9.3 Prawo osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych
osobowych przetwarzanych przez Spółkę, jeżeli zaistniał którykolwiek z poniższych powodów:
a) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub
przetworzone w inny sposób;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, na podstawie której przetwarzane są dane
osobowe;
c) osoba, której dane dotyczą, nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych;
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
W związku z realizacją obowiązków związanych z prawem osoby, której dane dotyczą, do
usunięcia, Spółka jest w stanie zidentyfikować odpowiednie dane osobowe w swoich
systemach i zapewnić ich późniejsze usunięcie, tak aby zostały spełnione wymogi
Rozporządzenia i Ustawy.
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, nie zostaną jednak usunięte, jeżeli przetwarzanie
będzie konieczne:
a) do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wypełnienia obowiązku prawnego;
c) do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce;
d) w celu archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych;
e) w celu udowodnienia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych Spółki.
W przypadku usunięcia danych osobowych każdy Odbiorca zostanie należycie
poinformowany przez Spółkę.
9.4 Prawo osoby, której dane dotyczą, do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
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Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ograniczenia przez Spółkę przetwarzania danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje poprawność danych osobowych;
b) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich
przetwarzania;
c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale osoba, której
dane dotyczą, potrzebuje ich do udowodnienia, egzekwowania lub obrony roszczeń
prawnych;
d) osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych. W
takim przypadku Spółka ograniczy przetwarzanie danych osobowych do czasu
zakończenia testu proporcjonalności, czyli do chwili weryfikacji, czy prawnie
uzasadnione powody po stronie Spółki przeważają nad prawnie uzasadnionymi
powodami osoby, której dane dotyczą.
W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka odpowiednio
poinformuje o tym każdego Odbiorcę.
Sposoby ograniczenia przetwarzania danych osobowych mogą, w zależności od konkretnej
sytuacji, obejmować m.in. czasowe przeniesienie wybranych danych do innego systemu
przetwarzania, uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych osobowych, czy
też czasowe usunięcie opublikowanych danych z platformy Strony internetowej Spółki. Dalsze
przetwarzanie danych osobowych powinno przebiegać w taki sposób, aby dane osobowe nie
były przedmiotem dalszych operacji przetwarzania i nie mogły zostać zmienione.
9.5. Prawo osoby, której dane dotyczą, do przenoszenia danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, a podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest Zgoda osoby, której dane dotyczą, lub
realizacja Umowy, wówczas osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania jej danych
osobowych i które przekazała Spółce w powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, oraz ma prawo do przenoszenia tych danych do innego
Administratora. W interesie osoby, której dane dotyczą, i w miarę możliwości technicznych,
Spółka przekaże odpowiednie dane osobowe bezpośrednio innemu Administratorowi.
9.6. Prawo osoby, której dane dotyczą, do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych i zautomatyzowanego podejmowania
indywidualnych decyzji
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce lub
niezbędne do celów prawnie uzasadnionych interesów Spółki i które jej dotyczą. Osoba, której
dane dotyczą, ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W związku z
przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zdania pierwszego i drugiego osoba, której
dane dotyczą, może również sprzeciwić się Profilowaniu opartemu na takim przetwarzaniu.
W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu Spółka nie będzie dalej przetwarzać danych
osobowych osoby, której dane dotyczą, chyba że wykaże niezbędne uzasadnione powody
przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami
osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do udowodnienia, egzekwowania lub obrony
roszczeń prawnych.
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Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie podlegać decyzji Spółki, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym Profilowaniu, i która ma skutki prawne
wpływające na nią lub w podobny sposób znacząco na nią wpływają.
9.7. Prawo osoby, której dane dotyczą, do złożenia skargi do Organu Nadzorczego
W przypadku podejrzenia, że Spółka przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego. Organem
Nadzorczym na terytorium Republiki Słowackiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
Republiki Słowackiej. W przypadku wniesienia skargi przez osobę, której dane dotyczą,
odpowiedni przedstawiciele i przedstawiciele Spółki zajmujący się przetwarzaniem danych
osobowych zapewnią współpracę niezbędną do rozstrzygnięcia przedmiotowego
postępowania.
9.8. Prawo do cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą
W przypadku przetwarzania danych osobowych, na które zgodnie z Rozporządzeniem i
Ustawą wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą, Spółka wymaga zgody od osoby,
której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych w odpowiednim celu, co stanowi
jednoznaczne wyrażenie woli i jest dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, dotyczących jej. Jeżeli osoba, której
dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu,
ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej wcześniej.

10. Okres przechowywania danych osobowych
Spółka przechowuje dane osobowe osób, których dane dotyczą, przez okres ich
przetwarzania, m.in. przez różne okresy, w zależności od przyczyny i celu ich przetwarzania.
Ogólnie rzecz biorąc, Spółka przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą:
•
•

przez okres wymagany przez odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, jeżeli przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań
prawnych;
na okres obowiązywania stosunku umownego ustanowionego w Umowie lub okres
obowiązywania stosunków przedumownych, jeżeli przetwarza dane osobowe
wskutek realizacji Umowy;

•

przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest w tym celu niezbędne;

•

przez okres wyraźnie wskazany w Zgodzie osoby, której dane dotyczą, lub do czasu
odwołania zgody, jeżeli przetwarza dane osobowe na podstawie Zgody osoby, której
dane dotyczą.

W celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż to konieczne, Spółka
wyznacza terminy usunięcia lub regularnego przeglądu danych osobowych. Dane osobowe
mogą być przetwarzane tylko przez okres, w którym utrzymuje się cel przetwarzania. Po tym
okresie dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte zgodnie z zasadą minimalizacji
przechowywania danych osobowych, a po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych są
one niszczone we wszystkich formach, w jakich były przetwarzane. Osoba, której dane
dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do Spółki z prośbą o wskazanie, jak długo jej dane
osobowe będą przechowywane przez Spółkę.
Po upływie odpowiednich okresów przechowywania Spółka jest uprawniona do
przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wyłącznie w zgodnych lub w
szczególnych celach, takich jak archiwizacja lub statystyka.
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11. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Dane osobowe osób, których dane dotyczą, mogą być przedmiotem transgranicznego
przekazywania danych do państw trzecich, które gwarantują odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych.
W przypadku ewentualnego przekazania danych osobowych do państw trzecich, Spółka
zawsze zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych
osób, których dane dotyczą, podczas przekazywania danych osobowych do państw trzecich.
Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, które nie gwarantują
odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
W przypadku, gdy Spółka w przyszłości będzie realizowała przekazywanie danych osobowych
do państw trzecich, które nie gwarantują odpowiedniego stopnia ochrony, zobowiązuje się do
przestrzegania Rozporządzenia i Ustawy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

12. Podmioty przetwarzające
Spółka może wykorzystywać Podmioty przetwarzające do przetwarzania danych osobowych.
W takim przypadku stosunki między Podmiotami przetwarzającymi a Spółką są regulowane w
drodze stosunku umownego.
W związku z realizacją Umowy, Podmioty przetwarzające są przede wszystkim osoby
świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie szczególnego stosunku umownego.
Spółka zobowiązuje się do współpracy wyłącznie z takimi Podmiotami przetwarzającymi,
którzy umownie zobowiązują się do podjęcia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia i
Ustawy oraz zapewniło ochronę praw osoby, której dane dotyczą.
Oprócz Partnerów Podmiotami przetwarzającymi mogą być na przykład:
•
•

dostawców rozwiązań i usług w chmurze oraz innych dostawców technologii i
funkcjonalności na Stronie internetowej Spółki;
kontrahenci świadczący różne usługi administracyjne i inne działania na rzecz Spółki;

•

kontrahenci świadczący usługi archiwizacji na rzecz Spółki;

•
•

Spółki prowadzące działalność marketingową i operatorów narzędzi marketingowych;
Spółki prowadzące działalność analityczną danych do celów statystycznych i
sprawozdawczych na potrzeby Spółki;

•

Spółki świadczące usługi doradztwa prawnego, księgowego i podatkowego na rzecz
Spółki;

13. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, indywidualne
podejmowanie decyzji, w tym Profilowanie
Automatyczne przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w ramach realizacji
Umowy. W zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych wykorzystywane są
automatyczne systemy informatyczne m.in. oprogramowanie, aplikacje IT i inne systemy
wsparcia. Celem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych jest skuteczne
wykonanie Umowy.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób, których dane dotyczą, Spółka nie
stosuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
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Profilowaniu, i wywołują skutki prawne, które dotyczą osoby, której dane dotyczą lub w
podobny sposób istotnie na nią wpływają.

14. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą rozwiązań w chmurze
Spółka wykorzystuje również rozwiązania w chmurze do komunikacji wewnętrznej lub
komunikacji z kontrahentami. W celu ochrony danych osobowych udostępnianych w ramach
tych rozwiązań w chmurze, Spółka wykorzystuje najnowocześniejsze techniczne i
programowe narzędzia do szyfrowania danych w celu zachowania ochrony i integralności
udostępnianych danych, które mogą być również danymi osobowymi.

15. Pliki cookie i obrazy Web beacon
Strona internetowa Spółki wykorzystuje tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe
przechowywane na komputerze osoby, której dane dotyczą, w specjalnym schowku
przeglądarki internetowej. Dzięki anonimowemu korzystaniu z nich możliwe jest pełne
wykorzystanie wszystkich funkcji Strony internetowej Spółki. Pliki cookie ułatwiają w ten
sposób korzystanie ze Strony internetowej Spółki i poprawiają jej funkcjonalność. Pliki cookie
służą również do monitorowania zachowania osób odwiedzających Stronę internetową Spółki
jako osoby, których dane dotyczą, oraz do dostosowania treści interfejsu Strony internetowej
Spółki, uproszczenia korzystania z poszczególnych podstron Strony internetowej Spółki,
możliwości logowania, dostosowywania i ograniczania kampanii reklamowych oraz
podobnych funkcji, które nie byłyby możliwe bez użycia plików cookie. Osoba, której dane
dotyczą, ma oczywiście prawo do wyłączenia korzystania z plików cookie poprzez zmianę
ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie akceptuje
żadnych plików cookie, nie będzie mogła korzystać z pełnej funkcjonalności i wszystkich
możliwości Strony internetowej Spółki.
Strona internetowa Spółki może również zawierać jednopikselowe obrazy (narzędzia
internetowe, które pomagają wykrywać interakcje ze Stroną internetową Spółki, ustawiać pliki
cookie, sprawdzać liczbę odwiedzających Stronę internetową, liczbę otwartych wiadomości z
całkowitej liczby wysłanych itd.). Obrazy Web beacon lub specjalnie zakodowane linki mogą
być włączone do ulotek i wiadomości marketingowych Spółki w celu ustalenia czy wiadomości
te zostały przeczytane i czy linki zawarte w tych wiadomościach zostały kliknięte.
Adresy IP nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, a Spółka stosuje wszelkie
niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ich zabezpieczenia. Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo do pozyskania informacji o korzystaniu z jej adresu IP.
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16. Analiza ruchu na Stronie internetowej Spółki za pośrednictwem Google
Universal Analytics
Strona internetowa Spółki korzysta lub może w przyszłości korzystać z usługi Google
Universal Analytics, tj. usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google, Inc. (zwanej
dalej „Google”). Google Universal Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami
tekstowymi umieszczanymi na komputerze osoby, której dane dotyczą, aby pomóc Stronie
internetowej w analizie sposobu korzystania z niej przez odwiedzających Stronę internetową
Spółki. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze Strony internetowej
Spółki (w tym adres IP osoby, której dane dotyczą) są zwykle przesyłane i przechowywane
przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych (USA). Jeśli jednak na Stronie
internetowej Spółki aktywowany jest anonimowy adres IP, Google najpierw skróci adres IP
Osoby, której dane dotyczą, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google będzie wykorzystywać te
informacje w celu oceny korzystania ze Strony internetowej Spółki przez odwiedzających jako
osoby, których dane dotyczą, w celu sporządzania raportów związanych z aktywnością na
Stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w Stronie
internetowej. Tylko w wyjątkowych przypadkach serwery Google w USA przesyłają i skracają
pełny adres IP. Google nie będzie kojarzyć adresu IP osób odwiedzających Stronę internetową
Spółki
z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Osoby, których dane dotyczą,
mogą odmówić stosowania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej
przeglądarce internetowej. Jednakże w przypadku odmowy użycia plików cookie, osoby,
których dane dotyczą, nie będą mogły korzystać z pełnej funkcjonalności Strony internetowej
Spółki. Użytkownicy Strony internetowej Spółki, tacy jak osoby, których dane dotyczą, mogą
również uniemożliwić Google gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresów
IP), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny na stronie
https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout? hl=pl. Więcej informacji na temat warunków
korzystania i Polityki Prywatności Google można znaleźć na stronie https:
//www.google.com/analytics/terms/gb.htmllub na https://policies.google.com/technologies/
cookies? hl=pl.
***
W przypadku pytań związanych z ochroną Danych Osobowych Spółka niniejszym zaprasza
Osoby zainteresowane do kontaktu ze Spółką w dowolnej formie, zgodnie z preferencjami,
które
Osoby zainteresowanej.
Spółka ma prawo do modyfikacji, uzupełnienia lub zmiany niniejszej Polityki, w szczególności
w celu uwzględnienia zmian legislacyjnych, aktualizacji celów i sposobów przetwarzania
Danych Osobowych itp. Spółka nie będzie ograniczać praw Osób, których dane dotyczą,
wynikających z Rozporządzenia lub Ustawy poprzez jakąkolwiek zmianę niniejszej Polityki. W
przypadku wprowadzenia zmian Polityki Spółka powiadomi o tym osoby, których dane
dotyczą, publikując przedmiotowe zmiany na stronie Internetowej Spółki.

13

