
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 
dn. 27.04.2016 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 
(dalej RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz 
przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administrator danych osobowych 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa AUSPOL Barbara 
Zydroń (zwana dalej AUSPOL) z siedzibą w Tarnowie 33-100, ul. Rozwojowa 9; NIP: 873-192-75-43. 
Mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
rodo@auspol.com.pl, telefonicznie na numer +48 (0) 14 621 43 34, lub listownie na w/w adres. 

 
2.  Cel i podstawy przetwarzania 

 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu: 
a) przygotowywania ofert, 
b) zawierania, administrowania i realizacji umów, 
c) utrzymywania kontaktu, 
d) działań marketingowych, 
e) zapewnienia bezpieczeństwa osób (głównie pracowników oraz klientów) oraz mienia naszej 

firmy, 
f) wywiązywania się z obowiązków prawnych np. wystawienia faktury lub innych dokumentów, 
g) dochodzenia ewentualnych należności, 
h) ewentualnych sporów sądowych, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, 
i) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów. 

 
3. Dane które przetwarzamy 

 

W celu prawidłowej realizacji usług przetwarzamy poniższe dane: 
a) dane niezbędne do zawarcia i realizacji celów określonych w punkcie 2, m. in.: imię i nazwisko, 

dane kontaktowe; 
b) nagrania wizerunku – dane z monitoringu, nagrywane na terenie firmy AUSPOL. 

 
4. Odbiorcy Państwa danych osobowych 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów, którym 
przekazanie jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 2, w tym m. in. dostawców 
oprogramowania i usług IT, podwykonawców naszych usług takich jak usługi transportowe, prawne, 
księgowe, kontrolne, marketingowe, outsourcingowe. Odbiorcami Państwa danych mogą być także 
organy publiczne uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie obowiązującym przepisów 
prawa.  

 
5. Okres przetwarzania danych osobowych 

 
Państwa dane będą przetwarzane od momentu udzielenia zgody do momentu jej odwołania / 
żądania zaprzestania przetwarzania danych / żądania usunięcia przetwarzania danych / przez okres 
niezbędny do realizacji celów wskazanych punkcie 2. 
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6. Prawa dotyczące danych osobowych 
 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
przenoszenia, usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia 
ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. 
Powyższe prawa mogą zostać zrealizowane w formie pisemnej: wiadomości email na adres 
rodo@auspol.com.pl lub w formie listownej na adres naszej firmy. 
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw 
związanych z ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzane dane naruszają 
przepisy RODO. 

 
7. Prawa dotyczące danych osobowych 

 

Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do wykonywania 
celów opisanych w punkcie 2. 

 
8. Prawa dotyczące danych osobowych 

 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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