
 

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Niniejsza informacja ma na celu poinformowanie klientów oraz podmiotów zainteresowanych o celu, zakresie, podstawie 

prawnej, odbiorcach oraz kategoriach przetwarzanych danych osobowych, czasie ich przetwarzania oraz o przysługujących 

prawach osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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). 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych jest ZAGŁĘBIE BEZPIECZEŃSTWA Edyta Rakuś, NIP 9282058304, z siedzibą w 

Polkowicach ul. Miedziana 12/4, 59-100 Polkowice, zwane w dalszej części ZAGŁĘBIE BHP. 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować po adresem e-

mail: sklep@bhpolkowice.hub.pl . 

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. 

Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, celu w jakim przetwarzamy Państwa 

dane oraz od tego, czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi. 

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, w 

przypadku konieczności przedłużenia terminu poinformujemy Państwa o tym oraz o jego przyczynach. Poinformujemy 

Państwa także jeśli wniosek nie będzie mógł być przez nas zrealizowany oraz o przyczynach odmowy jego realizacji. 

Wnioski będą realizowane bez opłat w przypadku jednak, gdy będziecie Państwo chcieli uzyskać kolejne kopie danych 

możemy z tego tytułu pobrać opłatę w rozsądnej wysokości.  

Kategorie danych, które przetwarzamy i cel dla którego je przetwarzamy 

W związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w następujących kategoriach: 

1) Dane osobowe naszych klientów oraz osób wskazanych do kontaktu – dane te przetwarzamy w celu świadczenia 

wszystkich naszych usług na podstawie i w zakresie zawartych z naszymi klientami umów lub zleceń. Wszystkie 

informacje dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umów oraz 5 lat po 

ich zakończeniu. 

2) Dane osób, które chcą zawrzeć umowę z ZAGŁĘBIE BHP – dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z 

nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów 

handlowych. 

3) Dane podmiotów z którymi współpracujemy – dane te przetwarzamy w celu możliwości świadczenia usług, realizacji 

zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zawartych umów. Wszystkie informacje 

dotyczące konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz 5 lat po jej 

zakończeniu. 

4) Dane kontrahentów – dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak ustawa o 

rachunkowości i te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres 5 lat. 

5) Monitoring – dane pochodzące z nagrań monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i 

ochrony mienia. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy lub 

do prawomocnego zakończenia prowadzenia postępowania. 

Okres przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej ulega przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń lub do 

momentu zakończenia postepowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych wymagających przetwarzania tych danych. 

Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione podmiotom świadczącym usługi Administratorowi do 

celów świadczenia usług informatycznych, wsparcia technicznego, organizacyjnego, firmie prowadzącej usługi księgowe 

oraz kadrowe, przewoźnikom i operatorom pocztowym, organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami 

prawnymi, firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem 

roszczeń. 

Zabezpieczanie danych 

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Jeżeli 

dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie. 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych 

1) Prawo dostępu do Państwa danych, 

2) Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

3) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

4) Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach prawem przewidzianych, 

6) Prawo do przenoszenia danych osobowych. 

 

Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 25 lipca 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13-14 

RODO. 
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