
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Administrator danych 

 

 
Administratorem danych osobowych jest  
ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SP. Z O.O.  
30-393 Kraków, Babińskiego 62a 
 

 
Inspektor ochrony danych 

(IOD) 
 

Skontaktowanie się z osobą pełniącą u administratora funkcję Inspektora Ochrony 
Danych możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
iod@zsk.pl 

Podstawa działania Umowa Spółki z o.o. 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

Rozporządzenie 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 

Odbiorca danych 
osobowych 

Odbiorcą danych osobowych będzie ZSK sp. z o.o. oraz podmioty, organy 
i instytucje, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić 
dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Przekazywanie danych do 
państwa 

trzeciego/organizacji 
międzynarodowej  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

Okres przechowywania 
danych osobowych 

Przetwarzane dane osobowe podlegają procesowi archiwizacji i przechowywania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zgodnie z rzeczowym 
wykazem akt. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZSK Sp. z o.o. ma prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania. 

Obowiązek 
poinformowania strony o 
prawie wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 

Administrator Danych Osobowych deklaruje, że każda osoba, której dane są 
przetwarzane przez  ZSK Sp. z o.o. posiada prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do:  
• przeprowadzenia obsługi zapytań ofertowych. W przypadku niepodania 
danych może nie być możliwa odpowiedź na zapytanie. 
• zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie 
możliwe zawarcie i realizacja umowy  
• realizacji usługi . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości 
realizacji świadczenia usługi. 

Informacje dotyczące 
profilowania i 

zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

 


