
INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

(1) CO OZNACZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH? 

To oznacza, że powierzone nam przez Państwa, jako administratora, dane są przez nas zbierane  

i przetwarzane jedynie na Państwa polecenie, a my odpowiadamy za wykorzystanie powierzonych  
nam danych w sposób bezpieczny, jak również zapewniamy, że osoby upoważnione do przetwarzania 

danych z ramienia naszej firmy zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy. Bezpieczne 

wykorzystanie danych to takie, które jest zgodne z umową i z przepisami prawa. 

 

(2) KTO JEST PROCESOREM DANYCH OSOBOWYCH? 
Procesorem powierzonych nam przez Państwa danych osobowych jest firma NOTEDECO Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Mamy siedzibę w Poznaniu, ul. Żniwna 9, 61-663 Poznań. 

Możesz  

się z nami skontaktować e-mailowo pod adresem: rodo@notesy.pl  , a także listownie na podany adres 

siedziby.  
 

(3) JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE? 
Przetwarzamy tylko te dane, które zostaną nam przekazane, na Państwa polecenie podczas zawierania 

i wykonania łączącej nas umowy, niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas na Państwa rzecz 

usług i odwrotnie. 

 

(4) KOGO BĘDĄ DOTYCZYŁY PRZETWARZANE DANE OSOBOWE? 
Powierzone nam dane osobowe mogą dotyczyć: Państwa pracowników i osób z Państwem 

współpracujących, a w szczególności ich imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. 

Niemniej jednak dane te obejmą wyłącznie ten zakres, który zostanie wskazany nam przez Państwa 
firmę. 

 
(5) JAKI BĘDZIE CEL I CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH? 
Przetwarzanie przez naszą firmę powierzonych nam danych osobowych dokonywane będzie wyłącznie 

w celu wykonania łączącej nas z Państwem umowy, a zwłaszcza prawidłowego świadczenia usług 

montażowych. 

 
(6) JAK DŁUGO DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE? 
Powierzone nam dane będziemy przetwarzać tylko przez okres obowiązywania łączącej nas umowy, 

chyba że wydacie Państwo odmienne polecenie w tym zakresie, a potrzeba określonego okresu 
przetwarzania będzie uzasadniona Państwa prawnym interesem. Dłuższy okres przetwarzania 

powierzonych nam danych może również wynikać z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy 

prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, np. przepisy ustawy o rachunkowości ustanawiające czas 

przechowywania danych księgowych.  

 

(7) JAKIE SĄ KATEGORIE PRZETWARZAŃ POWIERZONYCH DANYCH? 
Zakres możliwych do podjęcia przez nas czynności w ramach łączącej nas z Państwem umowy oraz  

w związku z wynikającym z niej zleceniem przetwarzania danych osobowych, nie będzie wykraczał poza 

wydane nam przez Państwa polecenie w tym zakresie. Do takich czynności będą należały: zbieranie, 
zapisanie w bazie i przechowywanie danych Państwa pracowników i osób z Państwem 

współpracujących celem wykorzystania ich podczas kontaktowania się w ramach świadczenia usług.  

 
(8) CZY POWIERZONE DANE OSOBOWE BĘDĄ PODPOWIERZANE INNEMU PODMIOTOWI? 
Skorzystanie z usług dalszego podmiotu przetwarzającego dane osobowe jest możliwe tylko w sytuacji, 

jeśli wyrazicie Państwo na to uprzednią zgodę – ogólną albo szczegółową.  

Nasza firma korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe, w zakresie:  



 dostawy towarów niezbędnych do realizacji projektu na Państwa zlecenie; 

 obsługi prawnej; 

 obsługi księgowej;  

 obsługi informatycznej; 

 utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej;  

 wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.  

 
(9) CZY MOŻNA WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC PODPOWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH? 
Tak, zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO, w przypadku, gdy wyrazicie Państwo ogólną zgodę na dalsze 
powierzenie przez nas przetwarzania danych osobowych, będziemy zobowiązani do informowania 

Państwa o każdej zmianie podmiotu przetwarzającego dane. W takiej sytuacji, po otrzymaniu przez  

Państwa informacji o zmianie podmiotu przetwarzającego, możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec 

dokonanej zmiany.  

 
(10) CZY POWIERZONE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO  
LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ? 
Obecnie nie planujemy, aby powierzone nam przez Państwa dane były przetwarzane poza teren 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jednak może zdarzyć się sytuacja, że w przyszłości będziemy 

chcieli podjąć takie działania. Jeżeli to się wydarzy, z pewnością Państwa o tym poinformujemy oraz 
wprowadzimy stosowne zmiany do naszej polityki prywatności, a zatem takie przetwarzanie będzie 

wymagało Państwa zgody. 

 
(11) W JAKI SPOSÓB POWIERZONE DANE SĄ ZABEZPIECZONE? 
Nasza firma zapewnia bezpieczeństwo przekazanych nam przez Państwa danych poprzez realizację 

obowiązków wynikających z art. 32 RODO, w tym w szczególności korzystamy ze wsparcia technicznego 

ze strony profesjonalnego, wyspecjalizowanego w tym zakresie podmiotu.  

 
(12) CZY MOŻNA LICZYĆ NA POMOC FIRMY W ZAKRESIE WYWIĄZANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z RODO?  
Oczywiście, na każdym etapie wdrażania RODO w miarę możliwości będziemy z Państwem 

współdziałać, możecie Państwo liczyć na naszą pomoc w zakresie uczynienia zadość następującym 

obowiązkom: 

 dokonanie analizy ryzyka przetwarzania i określenia środków ochrony danych osobowych,  

 dokonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych;  

 konsultowaniu się z organem nadzorczym; 

 zgłaszanie naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu;  

 zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych;  

 zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiające odpowiadanie na żądania 

osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw wynikających z rozdziału III RODO. 
Dodatkowo możecie Państwo żądać od nas udostępnienia informacji niezbędnych do wykazania 

spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwienia Państwu przeprowadzenia 

audytu, w tym inspekcji, w firmie.  

 
(13) WIĘCEJ INFORMACJI 
Więcej szczegółowych informacji na temat wykorzystywania i zabezpieczania przez nas powierzonych 

nam przez Państwa danych osobowych, przysługujących Państwu uprawnień i warunków skorzystania 

z nich, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w polityce prywatności pod adresem: 

https://www.notesy.pl/privacy 

 

 


