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INFORMACJA W ZAKRESIE ZMIANY PRZEPISÓW O OCHRONI DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1.1

Czym jest RODO?

RODO jest skrócon¡ nazw¡ Rozporz¡dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w zwi¡zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepªywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¡dzenie o ochronie danych), która obowi¡zuje od
25 maja 2018 r. Jest to ujednolicony akt prawny reguluj¡cy ochron¦ danych osobowych
w Unii Europejskiej. RODO zawiera zarówno uprawnienia jak i obowi¡zki spoczywaj¡ce
na Administratorach Danych Osobowych oraz osobach zycznych udost¦pniaj¡cych dane
osobowe.

1.2

Czym s¡ dane osobowe?

Dane osobowe s¡ informacjami umo»liwiaj¡cymi zidentykowanie osoby zycznej w sposób po±redni lub bezpo±redni, a w szczególno±ci na podstawie: imienia i nazwiska, numeru
identykacyjnego (np. PESEL), danych o lokalizacji, identykatora internetowego, b¡d¹
te» na podstawie czynników takich jak cechy okre±laj¡ce: zyczn¡, zjologiczn¡, genetyczn¡, psychiczn¡, ekonomiczn¡, kulturow¡ lub spoªeczn¡ to»samo±¢ osoby.

1.3

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe:
1. klientów korzystaj¡cych z naszych usªug,
2. pracowników i wspóªpracowników wykonuj¡cych prac¦ na rzecz Administratora Danych Osobowych (ADO),
3. osób prawnych oraz osób zycznych prowadz¡cych jednoosobow¡ dziaªalno±¢ gospodarcz¡ wraz z ich pracownikami wykonuj¡cymi prace dla ADO w charakterze
podwykonawcy.

1.4

Cel, podstawa prawna oraz czas przetwarzania Pa«stwa danych osobowych.

Dane wykorzystywane s¡ w celu:
1. zawarcia i wykonania ª¡cz¡cej strony umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO, stanowi¡cym, i» przetwarzanie jest niezb¦dne do wykonania umowy, w której stron¡
jest osoba, której te dane dotycz¡, lub do podj¦cia dziaªa« na »¡danie osoby, której
te dane dotycz¡;
2. wykonania ci¡»¡cych obowi¡zków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO, takich
jak:
 wystawianie i przechowywanie umów, faktur oraz dokumentów ksi¦gowych,
 udzielanie odpowiedzi na zgªoszone skargi i reklamacje,
 realizacja obsªugi technicznej, je»eli umowa tak¡ obejmuje, a okres w jakim
wykorzystywane b¦d¡ Pa«stwa dane obejmowaª b¦dzie czas wykonywania obowi¡zków, tj. wystawiania faktur, przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych zgodnie z obowi¡zuj¡cymi przepisami w tym zakresie, w którym
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ADO mo»e ponie±¢ konsekwencje prawne niewykonania obowi¡zków wynikaj¡cych z przepisów prawa;
3. wykrywania nadu»y¢ umowy w zwi¡zku z nienale»ytym jej wykonywaniem przez
Pa«stwa w okresie jej trwania oraz z uwagi na dochodzenie roszcze« lub organów
±cigania przez okres trwania post¦powania w obszarze ich dochodzenia; podstaw¦
prawn¡ stanowi wykonane umowy i uzasadniony interes ADO;
4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszcze«, a w szczególno±ci dochodzenie roszcze« nansowych z tytuªu nieopªaconych nale»no±ci za ±wiadczone usªugi; podstaw¦ prawn¡
stanowi uzasadniony interes ADO;
5. marketingu bezpo±redniego, czyli kontaktowanie si¦ z Pa«stwem przez okres trwania
umowy;

1.5

Komu dane s¡ udost¦pniane?

Dane udost¦pniane s¡ wyª¡cznie na zasadzie umów zawartych z podwykonawcami. Dane
pracowników podwykonawców mog¡ by¢ udost¦pniane inwestorom b¡d¹ generalnym wykonawcom wyª¡cznie w celu realizacji umowy. ADO nie b¦dzie przekazywa¢ Pa«stwa
danych do pa«stw trzecich lub organizacji mi¦dzynarodowych, z zastrze»eniem kontraktów realizowanych poza krajami Unii Europejskiej dla danych naszych pracowników oraz
zleceniobiorców. Dodatkowo Pa«stwa dane osobowe mog¡ zosta¢ przekazane operatorom
pocztowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe za po±rednictwem, których dostarczane s¡ przesyªki.

1.6

Przysªuguj¡ce Pa«stwu uprawnienia.

Maj¡ Pa«stwo prawo do:
1. uzyskania dost¦pu do danych, czyli otrzymania informacji na temat przetwarzanych
danych przez ADO oraz prawo do uzyskania ich kopii;
2. poprawienia tre±ci danych wobec istniej¡cych rozbie»no±ci pomi¦dzy posiadan¡ tre±ci¡, a ich aktualn¡ wersj¡, w szczególno±ci niniejsze prawo dotyczy zgªoszenia konieczno±ci poprawienia niepoprawnych danych lub uzupeªnienia danych wynikaj¡cych z bª¦du przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;
3. ograniczenia przetwarzania, czyli wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych;
4. przeniesienia danych do innego ADO lub do Pa«stwa, w zakresie wynikaj¡cym z
brzmienia art. 20 RODO. Artykuª ten stanowi, i»: Osoba, której dane dotycz¡, ma
prawo otrzyma¢ w ustrukturyzowanym, powszechnie u»ywanym formacie nadaj¡cym si¦ do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotycz¡ce, które dostarczyªa
ADO, oraz ma prawo przesªa¢ te dane osobowe innemu ADO bez przeszkód ze
strony ADO, któremu dostarczono te dane osobowe, je»eli:
 przetwarzanie odbywa si¦ na podstawie zgody,
 przetwarzanie odbywa si¦ w sposób zautomatyzowany.
5. Wykonuj¡c prawo do przenoszenia danych na mocy niniejszego przepisu, osoba,
której dane dotycz¡, ma prawo »¡dania, by dane osobowe zostaªy przesªane przez
ADO bezpo±rednio innemu ADO, o ile jest to technicznie mo»liwe.
6. Wykonanie prawa, o którym mowa w niniejszym artykule pozostaje bez uszczerbku
dla prawa do usuni¦cia danych.

2

7. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezb¦dne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wªadzy publicznej powierzonej ADO. Przedmiotowe prawo nie mo»e niekorzystnie wpªywa¢ na
prawa i wolno±ci innych. Korzystaj¡c z tego prawa istnieje mo»liwo±¢ przeniesienia
Pa«stwa danych przez ADO, bezpo±rednio do innego ADO, jak równie» otrzymania
kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadaj¡cym si¦ do odczytu maszynowego, w sposób umo»lwiaj¡cy samodzielne przeniesienie przez Pa«stwa danych do
innego ADO.
8. usuni¦cia danych, które przetwarzane s¡ bezpodstawnie, oraz w zakresie wynikaj¡cym z art. 17 RODO, stanowi¡cym, i»: Osoba, której dane dotycz¡, ma prawo
»¡dania od ADO niezwªocznego usuni¦cia dotycz¡cych jej danych osobowych, a
ADO ma obowi¡zek bez zb¦dnej zwªoki usun¡¢ dane osobowe, je»eli zachodzi jedna
z nast¦puj¡cych okoliczno±ci:
 dane osobowe nie s¡ ju» niezb¦dne do celów, w których zostaªy zebrane lub w
inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotycz¡, cofn¦ªa zgod¦, na której opiera si¦ przetwarzanie i
niema innej podstawy prawnej przetwarzania,
 osoba, której dane dotycz¡, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie
wyst¦puj¡ nadrz¦dne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba,
której dane dotycz¡, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpo±redniego,
 dane osobowe byªy przetwarzane niezgodnie z prawem,
 dane osobowe musz¡ zosta¢ usuni¦te w celu wywi¡zania si¦ z obowi¡zku prawnego przewidzianego wprawie Unii lub prawie pa«stwa czªonkowskiego, któremu podlega ADO,
 dane osobowe zostaªy zebrane w zwi¡zku z oferowaniem usªug spoªecze«stwa
informacyjnego.
9. Je»eli ADO upubliczniª dane osobowe, a na mocy ww. przesªanek ma obowi¡zek
usun¡¢ te dane osobowe, to bior¡c pod uwag¦ dost¦pn¡ technologi¦ i koszt realizacji
podejmuje rozs¡dne dziaªania, w tym ±rodki techniczne, by poinformowa¢ innych
ADO przetwarzaj¡cych te dane osobowe, »e osoba, której dane dotycz¡, »¡da, by
ADO usun¦li wszelkie ª¡cza do tych danych, kopie tych danych lub ich replikacje.
Powy»sze regulacje nie maj¡ zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest
niezb¦dne:
 do korzystania z prawa do wolno±ci wypowiedzi i informacji,
 do wywi¡zania si¦ z prawnego obowi¡zku wymagaj¡cego przetwarzania na
mocy prawa Unii lub prawa pa«stwa czªonkowskiego, któremu podlega ADO
lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wªadzy publicznej powierzonej ADO,
 z uwagi na wzgl¦dy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego w
zakresie wynikaj¡cym w RODO,
 do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów bada« naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, »e przedmiotowe prawo uniemo»liwi lub powa»nie utrudni realizacj¦ celów takiego przetwarzania,
 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze«;
10. zªo»enia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. Osoba, której dane dotycz¡,
ma prawo w dowolnym momencie wnie±¢ sprzeciw do ADO, z przyczyn zwi¡zanych
z jej szczególn¡ sytuacj¡, wobec przetwarzania dotycz¡cych jej danych osobowych,
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w tym prolowania:
 na potrzeby marketingu bezpo±redniego,
 je±li podstaw¡ wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes.
ADO nie wolno ju» przetwarza¢ tych danych osobowych, chyba »e wyka»e on istnienie wa»nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz¦dnych wobec
interesów, praw i wolno±ci osoby, której dane dotycz¡, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszcze«.
11. zªo»enia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych (obecnie Gªównego Inspektora Danych Osobowych) w zakresie danych dotycz¡cych osoby zgªaszaj¡cej, je»eli
uwa»a ona, »e jej dane przetwarzane s¡ z naruszeniem przepisów prawa.
Chc¡c skorzysta¢ z wymienionych uprawnie« nale»y zªo»y¢ pisemny wniosek lub sprzeciw na ni»ej wskazany adres, z zastrze»eniem, i» skarg¦ skªada si¦ do Prezesa Urz¦du
Ochrony Danych Osobowych.

1.7

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

ZAKAD REMONTOWY SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Krakowska 29
50-424 Wrocªaw
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