
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z rozporządzeniem 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 (RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. niniejszym przekazujemy informacje dotyczące 

przetwarzania przez Grupa GT Ochrona Sp.z o.o. Pani / Pana danych osobowych. 

Administrator Pani / Pana danych osobowych 

Administratorem Państwa danych jest Grupa GT Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach 25-619, przy ul. Chałubińskiego 42. 

Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@grupagt.pl oraz pod numerami telefonów:  

41/ 366 42 21, 512-047-881.  

Cel przetwarzania danych osobowych 

Pani / Pana dane będą  przetwarzane w celach: 

- prawidłowej realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO) 

- w celach promocji własnych produktów i usług oraz komunikacji handlowej realizowanych pocztą tradycyjną lub z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon) w tym przygotowania wyceny i oferty handlowej 

(art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) 

- zgodnie z art 6 ust. 1 lit c RODO,  stosownie do ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. nr 114. Poz. 740 

Kategorie odbiorców danych osobowych: 

Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pani / Pana danych osobowych gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa 

w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Ponadto administrator może przekazywać Pani / Pana dane 

osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora; gdy jest to prawnie uzasadniony interes 

administratora; bądź gdy wyrazi Pani / Pan na to zgodę. Administrator może udostępnić Pani / Pana dane osobowe  

w szczególności: podwykonawcom - tylko w zakresie niezbędnym do realizacji  tych zadań,  wynikających z obowiązującej 

umowy, które zostały podlecone; podmiotom wspierającym działania Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.  

Grupa GT Ochrona Sp. z o.o. będzie ujawniać tym odbiorcom Pani / Pana dane osobowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa 

tych danych, nakładając na te podmioty obowiązki zachawania Pani / Pana danych w poufności. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Pani / Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do doprowadzenia do zawarcia umowy na usługi ochrony 

z Grupa GT Ochrona Sp. z o.o.,  a następnie przez czas obowiązywania tej umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń, a po 

jej rozwiązaniu przez 5 lat do końca roku obrachunkowego po jej zakończeniu, z uwagi na wymogi przepisów prawa o 

rachunkowości i przepisów podatkowych oraz z uwzglednieniem  terminów wynikających z przepisów ustawy o ochronie osób  

i mienia. 

Prawa przysługujące Pani / Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania na warunkach przewidzianych w RODO, a także prawo do przeniesienia danych do innego 

administratora danych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani / Pana 

szczególną sytuacją.  

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Grupa GT Ochrona Sp. z o.o. Pani / Pana danych osobowych przysługuje 

Pani / Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z administratorem drogą mailową: 

biuro@grupagt.pl  lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce. 

Ponadto ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, gdy uzna, iż przetwarzanie 

Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO oraz uzyskania kopii Pani / Pana danych osobowych  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

Dobrowolność podania danych 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędnym warunkiem  zawarcia umowy.  

W przypadku nie wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych,  nie będzie możliwości prawnych 

wykonania postanowień i warunków zawartej z Grupa GT Ochrona Sp. z o.o. umowy, co skutkuje odmową zawarcia umowy. 

Informacje o miejscu udostępnienia danych osobowych 

Dostęp do posiadanych przez Grupa GT Ochrona Sp.z o.o Pani / Pana danych osobowych oraz uzyskanie przez Panią / Pana 

ich kopii, możliwe jest w siedzibie administratora w Kielcach przy ul. Chałubińskiego 42.  
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