
Informacja o ochronie
danych osobowych
TERIEL Sp. z o.o.  wdrożyła Politykę ochrony praw
i wolności osób fizycznych w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizuje 
wymogi rozporządzenia 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 i  ustawy z dnia 10 
maja 2018 o ochronie danych osobowych
(Dz. U.Z 2018 poz. 1000).

Administrator
danych osobowych
TERIEL sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu ul. Lipowa 2A 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel.: 785 555 715, mail: anna.celka@teriel.com.pl

Cele przetwarzania
danych osobowych
TERIEL sp. z o. o. przetwarza dane identyfikacyjne 
klientów będących osobami fizycznymi
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. PESEL.
Oraz dane pracowników, zgodnie z wymaganiami 
przepisów prawa, głównie Kodeksu Pracy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych 
(Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z ustawą o rachunkowości) :
TERIEL sp. z o. o. przetwarza dane identyfikacyjne 
klientów będących osobami fizycznymi
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. PESEL.
Oraz dane pracowników, zgodnie z wymaganiami 
przepisów prawa (Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w zw. z art. 22¹ Kodeksu Pracy).

Informacja o odbiorcach danych osobowych 
lub o kategoriach odbiorców:
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane 
jedynie odbiorcom posiadającym do tego 
uprawnienie wynikające z przepisów prawa.

Informacja o zamiarze przekazania danych 
osobowych do państwa trzeciego:
TERIEL sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowych 
pozyskanych w związku ze swoja działalnością do 
państw trzecich.



Okres, przez który dane osobowe będą 
przechowywane (Podstawa prawna: Kodeks cywilny, 
Kodeks Pracy):
Pozyskane dane osobowe są przetwarzane w okresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu ich pozyskania,
a następnie w celu archiwizacji przez okres nie 
dłuższy niż tego wymagają przepisy prawa:
- w związku z wykonaniem i rozliczeniem
  umowy – 5 lat,
- w związku z dochodzeniem roszczeń – 10 lat,
- w związku z zatrudnieniem – 50 lat

Informacja o obowiązku  podania swoich danych 
osobowych (Podstawa prawna: Kodeks cywilny,  
ustawa o rachunkowości, Kodeks Pracy):
Dane osobowe w związku z odpowiedzią na kontakt 
lub przygotowaniem do zawarcia mowy, podajesz 
dobrowolnie. Podanie danych osobowych w związku 
z zawarciem i  realizacją umowy wynika z ustawy 
Kodeks Cywilny oraz ustawy o rachunkowości.

Obowiązek podania danych osobowych w związku
z zatrudnieniem wynika z przepisów Kodeksu Pracy:
Na podanie swojego numeru telefonu oraz adresu 
poczty elektronicznej możesz wyrazić zgodę lub nie, 
a już wyrażoną w każdej chwili cofnąć.

Prawa osób, których dane dotyczą
(Podstawa prawna: art. 13 ust. 2.  RODO):

Każda osoba, której dane są 
przetwarzane w TERIEL sp. z o. o.
ma prawo do:

-

-

-

-

-

żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych dotyczących jego osoby,

sprostowanie swoich danych,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeśli 
przetwarzane są dane inne niż przewiduje ustawa 

(np. nr telefonu, adres mailowy),
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych niezwiązanych z procesem leczenia ani 

szeroko pojętych rozliczeń,
prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.


