
 

 

Informacje o przetwarzaniu danych 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Tetenal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 
40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH 
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 
0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, tel.: 32 3559110, e-
mail: polska@tetenal.pl, faks: 32 3559113 

2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z 
regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,) dalej: RODO, oraz Ustawie 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami zmieniającymi albo 
zastępującymi te akty, przepisami wykonawczymi oraz wszelkimi innymi powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Administratora Danych 
Osobowych (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem 
wiadomości sms oraz wiadomości mailowych) na podstawie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) 
RODO. 

4. Dane przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych mogą obejmować: imiona i 
nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w 
odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer 
telefonu oraz inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta. 

5. Dane Osobowe będą przechowywane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich 
przetwarzania w tym celu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie wycofana lub 
Administrator Danych Osobowych ustali, że Dane Osobowe się zdezaktualizowały. 

6. Odbiorcami Danych mogą być pracownicy Administratora Danych, podmioty współpracujące 
z Administratorem Danych Osobowych w ramach świadczonych przez niego usług, w 
szczególności w zakresie marketingu i reklamy, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, 
finansowej, księgowej lub archiwizacyjnej Administratora Danych Osobowych, podmioty 
należące do tej samej grupy kapitałowej, co Administrator Danych Osobowych, przeciwnicy 
procesowi (w tym wszelkiego rodzaju uczestnicy postępowań z udziałem) i ich pełnomocnicy, 
sądy, organy administracji rządowej i samorządowej, organy postępowania 
przygotowawczego, organy egzekucyjne i inne organy ochrony prawnej, biura informacji 
gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem 
Administratora Danych Osobowych procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń 
podmiotów gospodarczych, podmioty prowadzące działalność w zakresie niszczenia, 
przechowywania dokumentacji albo archiwum państwowe. 



 

 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a) żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Danych Osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia 
Danych Osobowych, 

b) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej Danych Osobowych na 
potrzeby marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem 
bezpośrednim, 

c) w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy 
czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

d) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Z uprawnień, o których mowa w pkt. 6 można skorzystać w szczególności poprzez wysłanie 
pocztą elektroniczną na adres polska@tetenal.pl stosownego żądania wraz z podaniem 
imienia i nazwiska Klienta, telefonicznie pod numerem 32 3559110, faksem pod numerem 32 
3559113 lub osobiście w siedzibie Administratora Danych. 

9. Administrator Danych nie przekazuje Danych do państw trzecich w rozumieniu RODO. 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

11. Źródłem Danych Osobowych są informacje pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane 
dotyczą. 

12. Podanie Danych Osobowych nie stanowi wymogu ustawowego, czy umownego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


