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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LS TECHNICS SP. Z O.O. 

 

Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”), informujemy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LS Technics sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach (42-625), przy ul. 

Centralnej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000152229, kapitał zakładowy w wysokości: 15.813.840,00 zł 

(opłacony w całości), NIP: 645-10-02-139 (dalej: „Spółka”). 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych, jednak działa zgodnie ze standardami ochrony danych osobowych. W 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lst.aero lub adresem 

korespondencyjnym: LS Technics sp. z o.o., ul. Centralna 5, 42-625 Pyrzowice. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane:  

1) w celu podejmowania działań związanych z zawarciem oraz realizacją realizacją Umowy zawartej z podmiotem w imieniu 

którego Pani/Pan występuje (dalej: „Umowa”), obejmującym m.in: wymianę korespondencji i informacji, utrzymywanie 

kontaktu, obsługę bieżących uzgodnień oraz weryfikację danych osób zaangażowanych w podpisanie i realizację Umowy – tj. 

w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (a 

w przypadku umów zawieranych z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, bądź w przypadku 

nawiązania współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną – powyższe cele będą realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); 

2) w celach archiwalnych (dowodowych) służących zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4) w celach związanych z realizacją przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO: np. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. 

4. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres, w którym mogą ujawnić 

się roszczenia związane z Umową, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

5. Kategorie danych  

Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa podmiotu 

reprezentowanego (dotyczy osób wyznaczonych do reprezentacji); oraz imię, nazwisko, stanowisko, nazwa podmiotu z 

ramienia którego Pani/Pan występuje, adres e-mail, nr telefonu (dotyczy pracowników/osób wyznaczonych do kontaktu przy 

realizacji Umowy). 
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6. Źródło pochodzenia danych  

W przypadku niebezpośredniego pozyskania danych od Pani/Pana źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest podmiot w 

imieniu którego Pani/Pan występuje. 

Ponadto, dane osobowe osób wyznaczonych do reprezentacji mogą pochodzić z publicznie dostępnych źródeł (np. 

odpowiednich rejestrów).   

7. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

pracownikom/współpracownikom Spółki, a także podmiotom którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych na podstawie 

zawartych umów powierzenia, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi 

prawne - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług. 

8. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO, 

2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO, 

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 

RODO, oraz 

6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Przekazanie danych 

Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia oraz realizacji Umowy. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji         

Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji Umowy nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji stosownie 

do art. 22 RODO, w tym profilowaniu. 


