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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH (DO)  

DO CELÓW WYSYŁANIA INFORMACJI HANDLOWYCH  
I MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO  

 
Administrator DO: 

Technodat Develop, s.r.o. 
NIP CZ25530640 

z siedzibą Tr.  Tomase Bati 3295, 760 01 Zlin 
zapisany w Rejestrze prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, oddział C, teczka 30629  

1. Wstęp 

1.1. Niniejszy dokument przygotował Administrator DO w celu wypełnienia obowiązków 
informowania osoby, której dane dotyczą, o okolicznościach związanych z przetwarzaniem 
danych do celów wysyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego Administratora 
DO w rozumieniu art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (tzw. Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych, dalej „Rozporządzenie“). 

2. Przetwarzanie danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora DO  

2.1. Administrator DO jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane 
dotyczą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich 
w następującym zakresie  i  celach: 

2.1.1. adres e-mail osoby, której dane dotyczą do celów wysyłania informacji handlowych 
dotyczących produktów i usług świadczonych przez Administratora DO 

2.1.2. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i stanowisko pracy osoby, której dane dotyczą 
do celów marketingu bezpośredniego   

2.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym artykułem jest 
korzystanie z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora DO, 
polegających na bezpośredniej ofercie usług osobie, której dane dotyczą oraz na uzyskaniu 
informacji zwrotnej od osoby, której dane dotyczą.   

2.3. Administrator DO jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym 
dokumentem do momentu wycofania przez osobę, której dane dotyczą zgody na wysyłanie 
informacji handlowych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
zgodnie z pkt. 4.5.  

3. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Administratora DO 

3.1. Administrator DO jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane 
dotyczą za pośrednictwem własnych pracowników ręcznie lub zautomatyzowanie. Dane 
osobowe będą przetwarzane w bezpiecznych bazach danych.  

3.2. Administrator DO zabezpiecza przetwarzane dane osobowe za pomocą środków bezpieczeństwa 
organizacyjnego, fizycznego i programowego, w szczególności poprzez ustalanie praw dostępu 
pracowników do odpowiednich systemów informatycznych, fizycznym zabezpieczeniem lokali 
Administratora DO i nośników danych oraz ochronę oprogramowania przed nieuprawnionym 
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dostępem do danych za pośrednictwem Internetu. Zasady ogólnego bezpieczeństwa danych i 
informacji określi Administrator DO w odrębnym dokumencie. 

3.3. Administrator DO nie wykorzystuje danych osobowych osoby, której dane dotyczą do 
podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowania.   

3.4. Administrator DO nie przekazuje danych osobowych osoby, której dane dotyczą żadnym innym 
podmiotom, zarówno w UE, jak i poza nią.  

4. Informacje o prawach osoby, której dane dotyczą w ramach przetwarzania danych osobowych 

4.1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora DO dostępu do jej danych 
osobowych w formie wykazu wszystkich przetworzonych danych osobowych w stosunku do 
poszczególnych celów ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo żądania 
informacji o podmiotach przetwarzających jej dane osobowe na zlecenie Administratora DO.  

4.2. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą uważa, że Administrator DO zarządza jej danymi 
osobowymi z naruszeniem niniejszego dokumentu lub przepisów prawnych, ma prawo żądania 
od Administratora DO wyjaśnień oraz negocjacji środka naprawczego. Jeżeli  Administrator DO 
przetwarza nieprawidłowe dane osobowe osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane 
dotyczą ma prawo zażądać ich sprostowania. 

4.3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora DO usunięcia jej danych 
osobowych, jeżeli dane nie są już niezbędne do określonych celów przetwarzania, lub osoba, 
której dane dotyczą, cofnęła zgodę  na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy 
do ich przetwarzania, lub gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 
danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.  

4.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od  Administratora DO ograniczenia 
przetwarzanych w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość 
danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi DO sprawdzić prawidłowość tych 
danych, lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 
wykorzystywania, lub gdy Administrator DO nie potrzebuje już danych osobowych do celów 
przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń.  

4.5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych 
osobowych, przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora DO lub 
strony trzeciej zgodnie z art. 2, jeżeli poda powody, uzasadniające jej szczególną sytuację. 
Administratorowi DO nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  

4.6. W przypadku podejrzenia naruszeniem przepisów prawnych lub niniejszego dokumentu przy 
przetwarzaniu danych osoby, której dane dotyczą przez Administratora DO lub nie spełnienia 
przez Administratora DO któregoś z wyżej wymienionych wymagań osoby, której dane dotyczą, 
osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę do organu nadzorującego, którym jest Urząd 
Ochrony Danych Osobowych  (www.uoou.cz). 

5. Postanowienia końcowe 

5.1. W przypadku, gdy Administrator DO rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych 
przekazanych przez osobę, której dane dotyczą do celów innych niż wynikające z tego 
dokumentu, poinformuje  niezwłocznie osobę, której dane dotyczą  o poszczególnych aspektach 
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przetwarzania a w przypadku, gdy cel przetwarzania wymaga wyrażenia zgody przez osobę, 
której dane dotyczą, Administrator DO poprosi o zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania 
danych.  Administrator DO nie jest uprawniony do kontynuowania przetwarzania danych 
osobowych w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą nie wyrazi zgody, chyba że 
przewidziano inną podstawę prawną  przetwarzania.   

5.2. Niniejszy dokument jest dostarczany osobie, której dane dotyczą w formie elektronicznej jako 
załącznik e-mailu przesłanego do celów pozyskania przez Administratora DO zgody na 
przesyłanie informacji handlowych lub dostępny jest dla wszystkich osób, których dane dotyczą 
na stronach internetowych Administratora DO. 

 


