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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Administratorem danych jest Sinkos Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Piotra i Pawła 45D, 72-015 
Police wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000287381, NIP: 8513036220, 
REGON: 3241362200000. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach: 

 Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji 
Usług 

Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów które 
posiadają odpowiednią podstawę prawną. 

Administrator dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych 
danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym zgodnie 
z postanowieniami 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 (RODO). 

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, poufności, 
rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności. 

Administrator stosuje różny czas przetwarzania danych osobowych w zależności od podstawy 
prawnej: 

 Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane przetwarzamy 
tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu 
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możne podnosić administrator 
danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku 
przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w 
zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych. 

 Jeżeli istnieją przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane 
dane osobowe, wówczas takie przepisy mogą wydłużać lub w konkretnym przypadku skracać 
czas przetwarzania danych osobowych. 

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie 
danych osobowych. 

Każdej osobie, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego. 
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Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko 
w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe 
albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych. 

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz woli skorzystania z 
przysługujących praw, skontaktuj się z nami: 

 Drogą mailową na adres: b.dziurleja@sinkos.pl 

 Telefonicznie: +48 91 424 41 80 

 

   

 

 

 

 

 

  


