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Administrator Danych Osobowych 

Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Polstein Sp. z o.o., z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 

(05-825), przy ul. Królewskiej 6. Można się z nami skontaktować: 

 listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 

 telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 693 530 705, 

 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: info@polstein.pl. 

Źródło i zakres przetwarzanych danych 

Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email) uzyskaliśmy od Pana/Pani pracodawcy w związku 

z realizacją postanowień umowy. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

 kontaktu oraz umożliwienia realizacji postanowień zawartej umowy, w której został/a Pan/Pani 

podany/a jako osoba kontaktowa i odpowiedzialna za jej realizację 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, jak np. obowiązek 

przechowywania dokumentacji księgowej, 

 realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia, 

lub obrona przed roszczeniami. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy państwowe, którym udostępnienie danych 

regulują oddzielne przepisy prawa oraz podmioty współpracujące z nami na podstawie umów powierzenia, 

w związku ze świadczeniem usług: 

 hostingowych, 

 informatycznych - dostawcy oprogramowania oraz usługodawcy. 

Okres retencji danych 
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: 

 do 6 lat, licząc od dnia zakończenia umowy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, 

 do czasu przedawnienia roszczeń. 

Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo do sprostowania danych,  

 prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

 prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzania jest umowa, 

 prawo ograniczenia przetwarzania,  

 prawo do wniesienia sprzeciwu, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego 

uzasadnionego interesu, 

 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 


