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Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Polityka prywatności 
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz pouczenia osób, których dane dotyczą (dalej „RODO”). 
 
 

I. Wstęp 
 

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane i opublikowane w celu poinformowania  
o procedurach i obowiązkach naszej firmy w zakresie stosowania wymagań Rozporządzenia RODO.  
W poniższym tekście używane są: 
DO = dane osobowe, czyli wszystkie informacje prowadzące do identyfikacji konkretnej osoby 
Właściciel DO - podmiot, posiadający dane osobowe, które są przechowywane i przetwarzane przez 
naszą firmę. 
Administrator - nasza firma, która rejestruje, przetwarza, archiwizuje i chroni Twoje DO 
Procesor - firma, którą zaprosiliśmy do przetwarzania Twoich DO na podstawie umowy. Gwarantuje 
to, że system obsługi, przetwarzania i ochrony Twoich DO jest zapewniony w zakresie wymagań 
RODO, a Twoje prawa nie są ograniczane. 
 

II. Administrator danych osobowych 
 

Przedsiębiorstwo Kolejové pohony, a.s., z siedzibą przy ul. Mostárenská 2917/40, 703 00 
Ostrava-Vítkovice, 
IČ (REGON): 01627465 wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy  
w Ostrawie, numer akt B 10454 
Adres kontaktowy dla obszaru ochrony Urzędu: info@kolejovepohony.cz  
Numer telefonu: +420 601 302 842, 
(dalej zwany „Administratorem” informuje Cię zgodnie z art. 12 Rozporządzenia RODO  
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach. 
 

III. Zakres przetwarzania danych osobowych 
 

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w jakim Właściciel DO, której dane dotyczą, 
dostarczyła je Administratorowi, w związku i na podstawie dobrowolnej decyzji w momencie 
nawiązywania relacji lub rejestracji oraz w stosunku umownym lub innym stosunku prawnym  
z Administratorem lub są w inny sposób zbierane i przetwarzane przez Administratora zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora. 
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IV. Źródła danych osobowych 
 

Dane osobowe pozyskujemy od Właścicieli DO (komunikacja biznesowa, zakupy, dostawy 
produktów i usług, formularz kontaktowy w serwisie www, komunikacja telefoniczna, wizytówki itp.) 
Innym źródłem danych osobowych są informacje przekazane osobami ubiegającymi się o pracę  
i pracownikami. Jeżeli DO pozyskiwane są ze źródeł publicznych, są one wykorzystywane wyłącznie  
w celu realizacji relacji biznesowej lub zgodnie z uzyskaną zgodą Właściciela DO. 
 

V. Kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu 
 

Są to:  
• Dane identyfikacyjne służące do jednoznacznej i jednoznacznej identyfikacji Właściciela DO 

(imię  
i nazwisko, data urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny, adres zamieszkania itp.) 

• Informacje opisowe (np. dane bankowe) 
• Dane niezbędne do wykonania umowy (e-mail, telefon, adres miejsca pracy, stanowisko)  

i inne 
• Dane podane poza stosownymi ustawami i regulacjami prawnymi, przetwarzane w ramach 

zgody udzielonej przez Właściciela DO. 
 

VI. Kategorie właścicieli DO 
 

Są to w szczególności: 
• Klienci 
• Klienci klientów 
• Osoby zatrudnione, pracownicy na umowach na czas określony i osoby ubiegające się o pracę 
• Właściciele DO dostawców i partnerów świadczących usługi niezbędne do funkcjonowania 

naszej firmy 
• Inne osoby pozostające w stosunku umownym z Administratorem DO. 

 

VII. Kategorie odbiorców danych osobowych 
 

• Państwo i inne organy w ramach wypełniania obowiązków prawnych wynikających  
z odpowiednich przepisów prawa 

• Instytucje finansowe i organizacje administracji publicznej 

• Procesor DO na podstawie zawartych umów 

• Podmioty i organizacje trzecie na podstawie zgody Właściciela jednostki organizacyjnej 

• Nasza firma jako Administrator DO 
 
 

VIII. Cel przetwarzania danych osobowych 
 

Cele zawarte w zgodzie osoby, której dane dotyczą: 

• Negocjowanie stosunku umownego 

• Wykonanie zamówienia 
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• Ochrona praw Administratora, beneficjenta lub innych zainteresowanych osób 

• Archiwizacja prowadzona na podstawie przepisów prawa 

• Oferty pracy na wolne miejsca pracy 

• Wypełnianie obowiązków prawnych przez Administratora 
• Ochrona żywotnych interesów Właściciela DO lub innych podmiotów 

 

IX. Sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych 
 

Przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się procesor / podmiot przetwarzający, z którym 
Administrator zawarł umowę, co gwarantuje, że wszystkie obowiązki związane z przetwarzaniem DO  
i prawa Właściciela DO będą przestrzegane. 

Przetwarzanie odbywa się w siedzibie i oddziałach Administratora / Procesora. Przetwarzanie 
odbywa się za pomocą technologii komputerowej lub ręcznie przy DO w formie papierowej,  
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zarządzania i przetwarzania danych osobowych.  
W tym celu Administrator podjął środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę DO,  
w szczególności środki przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do DO, ich zmianą, 
zniszczeniem lub utratą, nieuprawnionym użyciem lub przeniesieniem DO lub innym nadużyciem DO. 
Wszystkie podmioty, którym można udostępnić DO, szanują prawo Właściciela DO do prywatności  
i są zobowiązane do postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi 
ochrony DO. 
 

X. Czas przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z terminami określonymi w odpowiednich umowach, w regulaminie ewidencji  
i niszczenia danych  Administratora lub właściwych przepisach prawa, jest to czas ściśle niezbędny do 
zapewnienia praw i obowiązków wynikających zarówno z obowiązku, prawnie uzasadnionych 
interesów podmiotu przetwarzającego oraz odpowiednich przepisów prawa. 
 

XI. Informacja 
 

Administrator przetwarza dane za zgodą Właściciela DO, z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
prawem, gdzie przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody Właściciela DO. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO Administrator może przetwarzać dane bez zgody Właściciela DO, jeżeli: 

• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Właściciel DO, lub do 
wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy na żądanie tego Właściciela DO. 

• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze 

• Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Właściciela DO lub innej 
osoby fizycznej 

• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub  
w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 

• Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora lub osoby trzeciej, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do 
interesów lub podstawowych praw i wolności Właściciela DO wymagających ochrony danych 
osobowych. 
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W innych przypadkach do przetwarzania DO wymagana jest zgoda Właściciela DO udzielona na 
warunkach RODO. 
 

XII. Prawa osoby, której dane dotyczą 
 

Zgodnie z art.12 RODO, Administrator na żądanie Właściciela DO informuje podmiot o prawie 
dostępu do danych osobowych oraz do następujących informacji: 

• Cel przetwarzania DO, 
• Kategoria DO, 
• Beneficjenci lub kategorie beneficjentów, którym udostępniono DO, 
• Planowany okres przechowywania DO  
• Wszystkie dostępne informacje o źródle danych osobowych oraz o tym, czy następuje 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 
 

Każdy Właściciel DO, który odkryje lub uważa, że Administrator lub podmiot przetwarzający 
dokonuje przetwarzania jego DO sprzecznie z ochroną osoby i życia osobistego Właściciela DO lub  
z naruszeniem prawa, zwłaszcza gdy DO są niedokładne co do celu ich użycia, może: 

• Poprośić Administratora o wyjaśnienie osobiście lub pod adresem info@kolejovepohony.cz  
• Poprośić Administratora o usunięcie takiego stanu. W szczególności może to być kwestia 

zablokowania, poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych. 
Jeżeli Administrator nie ustosunkuje  się do żądania osoby, której dane dotyczą, zgodnie z ust. 1, 

Właściciel DO ma prawo skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym, tj. Urzędem 
Ochrony Danych Osobowych (UODO). 

Procedura, o której mowa w ust. 1, nie wyklucza Właścicielowi DO skontaktowania się z organem 
nadzorczym bezpośrednio w sprawie jego skargi. 

Administrator ma prawo żądać rozsądnej zapłaty za udzielenie informacji, nieprzekraczającej 
kosztów niezbędnych do udzielenia informacji. 
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