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ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Firma ALU-SV PL Sp. z o.o., NIP 894-27-35-869, z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 33D,                         

55-095 Długołęka, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział pod numerem 0000135330, będąca administratorem danych 

osobowych, niniejszym przedstawia Państwu jako naszym partnerom handlowym informacje na temat 

gromadzenia danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności. 

Jeżeli będą Państwo potrzebowali wyjaśnienia czy rady odnośnie do którejkolwiek części tekstu, czy też 

omówienia kwestii dalszego przetwarzania Waszych danych osobowych, mogą się Państwo do nas 

kiedykolwiek zwrócić pisząc na adres e-mail gdpr@alu-sv.com,, ewentualnie dzwoniąc na numer 

telefonu 71 330 53 11 lub bezpośrednio w dziale sprzedaży, w którym przekazali Państwo dane 

osobowe. 

Przetwarzanie danych osobowych dzieci 

Danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia nie przetwarzamy. 

Zakres przetwarzania danych osobowych 

Gdy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub osobiście, 

mogą zostać Państwo poproszeni o wypełnienie określonych danych dotyczących Państwa osoby lub 

firmy. Danymi tymi mogą być zwłaszcza: 

a) Państwa imię i nazwisko, 

b) nazwa firmy, 

c) adres i/lub siedziba firmy, 

d) numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej, 

e) numer telefonu i/lub adres e-mail, faks 

f) gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych używamy plików cookies, 
wykorzystujemy je wyłącznie do anonimowego śledzenia wizyt oraz w celu technicznego 
zabezpieczenia zgłoszeń zarejestrowanych użytkowników. Więcej – patrz: 
http://www.alu-sv.com/cs/politika- cookies.ep/ 

Cel przetwarzania 

Dane, które nam Państwo przekazują, używamy, aby się z Państwem skontaktować i udostępnić Wam 

informacje, o które nas poprosiliście lub dla potrzeb realizacji naszych zobowiązań, tj. dostawy 

zamówionego towaru i produktów, ewentualnie także w związku z wysłaniem oferty. Wszystkie dane 

osobowe są 
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przetwarzane zgodnie z ustawą, w sposób przejrzysty, wymagane są przy tym wyłącznie dane właściwe, 

istotne i niezbędne w odniesieniu do celu przetwarzania. 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe jako administrator będziemy przetwarzać my. Państwa dane osobowe do wyżej 

określonych celów możemy przekazać naszym poddostawcom, tak aby przeprowadzili oni dla nas ich 

przetwarzanie. Dane osobowe mogą zostać przekazane: 

1.1.1. zewnętrznym księgowym 

1.1.2. zewnętrznej kancelarii adwokackiej; 

1.1.3. podmiotom przetwarzającym, którzy udzielają ich Pośrednikowi w zakresie usług 
informatycznych oraz związanych z serwerami, stroną internetową, chmurą danych lub 
którzy są jego partnerami handlowymi; 

Czas przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas, przez który będziemy świadczyć dla Was 

nasze usługi lub realizować wzajemną umowę bądź przez czas niezbędny do realizacji obowiązków 

archiwizacyjnych wynikających z aktualnych przepisów prawa, takich jak np. ustawa o rachunkowości, 

ustawa o archiwizowaniu i ewidencji lub ustawa o podatku VAT. 

Państwa prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych 

W odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo do korekty; 

c) prawo do skasowania („prawo do bycia zapomnianym”); 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących przetwarzania; oraz 

f) prawo do złożenia zażalenia na przetwarzanie danych osobowych. 

Państwa prawa są wyjaśnione poniżej, tak aby mieli Państwo lepsze wyobrażenie co do ich zakresu. 
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Z wszystkich praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z nami pod adresem e-mail 

gdpr@alu-sv.com, 

ewentualnie pod numerem telefonu 71 330 53 11 lub w dziale sprzedaży, gdzie przekazali Państwo dane 

osobowe. 

Skargi mogą Państwo zgłaszać w urzędzie nadzorczym, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych (www.uoou.cz). 

Prawo dostępu oznacza, że w dowolnym momencie mogą Państwo zażądać od nas potwierdzenia, czy 

dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane, a jeśli tak, to w jakim celu, w jakim zakresie, 

komu są udostępniane, jak długo będziemy je przetwarzać, skąd pozyskaliśmy dane osobowe i czy na 

podstawie przetwarzania danych dochodziło do automatycznego podejmowania decyzji, w tym 

ewentualnego profilowania. Mają Państwo również prawo do uzyskania Waszych danych osobowych, 

przy czym pierwsze ich przekazanie jest bezpłatne, a za kolejne Pośrednik może żądać stosownej ceny 

kosztów administracyjnych. WZÓR!
 

Prawo do korekty oznacza, że mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas korekty lub 

uzupełnienia Waszych danych osobowych, jeśli były one niedokładne bądź niekompletne. 

Prawo do skasowania oznacza, że musimy skasować Państwa dane osobowe, jeśli (i) nie są już one 

potrzebne do celów, do których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) przetwarzanie jest 

nielegalne, (iii) zgłoszą Państwo zastrzeżenia co do przetwarzania i nie istnieją żadne przeważające 

uzasadnione powody przetwarzania lub (iv) nakłada to na nas ustawowy obowiązek. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, że do czasu rozwiązania przez nas jakichkolwiek 

spornych kwestii dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych musimy ograniczyć 

przetwarzanie Waszych danych osobowych w taki sposób, że możemy je mieć tylko zapisane i 

ewentualnie możemy je wykorzystać z uwagi na określenie, wykonywanie lub obronę roszczeń 

prawnych. 

Prawo do zgłaszania zastrzeżeń oznacza, że można zgłosić zarzut dotyczący przetwarzania Państwa 

danych osobowych, które przetwarzamy dla potrzeb bezpośredniego marketingu lub z uwagi na 

uzasadniony interes. Jeśli zgłoszą Państwo zastrzeżenie co do przetwarzania dla potrzeb marketingu 

bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dla tych celów. 

Powyższe zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 21.5.2018 
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