POLITYKA PRYWATNOŚCI
Spółki Alprof Sp. z o.o. zs. Gdańsku
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie podmiotów, których dane osobowe
przetwarzamy, o przyjętych w Spółce procedurach dotyczących pozyskiwania, przetwarzania oraz
zabezpieczania tych danych, dokonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności
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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Ustawa).
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Alprof Sp. z o.o. zs. w Gdańsku, ul. Przyrodników 4, 80-298
Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod nrem KRS 0000143378, o kapitale zakładowym w kwocie
200.000,00 zł, NIP: 9570847614, REGON: 192823646.
II. Osoba wyznaczona ws. ochrony danych osobowych
Spółka nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych jest p. Katarzyna Kinowska-Nowacka (e-mail: k.kinowskanowacka[at]alprof.com).
III. Cele, podstawy i okres przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Spółka jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie
z prawem, w celach i na podstawach niżej wskazanych:
– ofertowanie, zawarcie i realizacja umowy, obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dane przetwarzane do
czasu wygaśnięcia danej umowy,
– ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna
przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), dane przetwarzane
przez czas niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu,
– analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes
Administratora; art. 6 ust. 1 lit f RODO), dane przetwarzane do czasu otrzymania skutecznego
sprzeciwu,
z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również w okresie późniejszym, jeżeli jest to
dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych,
podatkowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Podmiotom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie
żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede
wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych,
podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia;
– prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych
danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
– prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub
błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są
niekompletne lub uległy zmianie;
– prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
– prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania
operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane
dotyczą, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną
przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego
zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
– prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w
związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez

–

–

–

osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest
także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w
tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie
sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z
ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie
Administratora;
prawo wycofania zgody - jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie
wyrażonej przez zgody, w każdej chwili może ona zostać wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie
powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do
świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie. W pełnych przypadkach dane mogą być
przetwarzane również z uwagi na nadrzędny interes po stronie Administratora.
prawo do wniesienia skargi – jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym
prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

V. Przekazywanie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania na podstawie
odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym, etc.). Administrator może
przekazywać dane osobowe innym podmiotom, wyłącznie jeśli jest to uzasadnione i jedynie w niezbędnym
zakresie, w tym dostawcom usług kadrowych, księgowych i prawnych oraz podwykonawcom, każdorazowo
na podstawie odrębnych umów z tymi podmiotami. Administrator zaznacza, że dane osobowe nie są
przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
VI. Polityka bezpieczeństwa
Administrator wdraża odopowiednie zabezpieczenia przy przetwarzaniu danych osobowych, adekwatne do
charakteru danych i ryzyk związanych z przetwarzaniem. W szczególności Administrator może ustanowić
Politykę bezpieczeństwa, określającą te zabezpieczenia.
VII. Zmiany w Polityce Prywatności
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz
RODO.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji Polityki prywatności i dostosowywania jej treści
do aktualnych wymogów ochrony danych osobowych.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

