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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polstage Sp. z o. o. 

 

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z: 

 nawiązaniem współpracy biznesowej i komunikacji - na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO1  

 wykonaniem i rozliczeniem usługi (wyłącznie wówczas, gdy współpraca biznesowa zostanie 

nawiązana) – na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO (w zakresie wystawienia faktur), art.6 ust.1 lit. b) 

RODO (w zakresie wynikającym z zawartej umowy) oraz art.6 ust.1 lit. f) RODO (w zakresie windykacji 

i obsługi prawnej). 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polstage Sp. z o. o., NIP 6422700912, KRS 0000095058 z 

siedzibą w Rybniku ul. Gzelska 69C. 

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a ich zakres dotyczy danych kontaktowych. 

Dane zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością 

(przekazaniem wizytówki osobie reprezentującej administratora danych, przekazaniem danych podczas 

rozmowy lub wysłaniem zapytania w sprawie oferty). 

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu 

co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być 

przetwarzane nadal (o ile umowa została zawarta), ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów 

prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie 

prawa organy publiczne. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, którzy przetwarzają dane osobowe 

w imieniu administratora oraz w przypadku nawiązania współpracy biznesowej mogą być przekazane do 

podwykonawców realizujących usługę w imieniu administratora. 

Ma Pani/Pan prawo żądania od Polstage Sp. z o. o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

                                                 
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 


