
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Dla systemu informacyjnego: Marketing IS (uzasadniony interes) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane dotyczą zgodnie z §19 

i §20 Ustawa nr 18/2018 Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych i zmian niektórych 

ustaw (zwanych dalej „ustawą”) oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Europejskiego 

Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych podczas 

przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(zwane dalej „Rozporządzeniem”).  

 

Celem tych informacji jest dostarczenie Państwu informacji o tym, jakie dane osobowe 

przetwarzamy, jak je traktujemy, do jakich celów je wykorzystujemy, komu możemy je 

przekazać, gdzie możesz uzyskać informacje o swoich danych osobowych i skorzystać z 

przysługujących Ci praw podczas przetwarzania dane osobiste. 

 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe: 

Operatorem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest The Krivan Estate, s.r.o., Priemyselná 

1/4412, 031 01 Liptovský Mikuláš, REGON: 53346203, lukas.kruzliak@tfs.sk 

 

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przetwarzaniem danych 

osobowych: 

dpo8@proenergy.sk 

 

1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest: prowadzenie działań marketingowych 

(informowanie o nowościach, rabatach i innych ofertach marketingowych) związanych 

z zakupioną lub zamówioną usługą lub towarem.. 

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu 

operatora zgodnie z § 13 ust. 1 litera f) Ustawy oraz art. 6 ust. 1 litera f) Regulamin. 

 

Uzasadnione interesy operatora lub osoby trzeciej 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów operatora lub strony trzeciej - prowadzenie działań marketingowych 

 

2.  Identyfikacja przetwarzanych danych osobowych osób, których dane dotyczą 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane to: klienci 

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail. 

 

3. Identyfikacja beneficjentów, kategorie beneficjentów 

Operator może udostępniać dane osobowe uprawnionym podmiotom takim jak 

instytucje oraz organizacje, których przetwarzanie jest dozwolone na mocy 

szczególnego przepisu prawa, lub kontrahenci, partnerzy (zwłaszcza pośrednicy), 

którzy umownie zgodzili się zaakceptować odpowiednie gwarancje zachowania 

ochrony przetwarzanych danych osobowych, jak następuje: 

 

mailto:dpo8@proenergy.sk


Inny uprawniony podmiot powszechnie obowiązującego przepisu 

prawnego zgodnie z § 13 ust. 1 litera c) 

Ustawa nr. 18/2018 Dz. U. o ochronie i 

zmianie danych osobowych i zmiany 

niektórych ustaw 

 

Za zgodą osoby zainteresowanej lub na jej zlecenie dane osobowe mogą być wykorzystywane 

przekazane innemu odbiorcy. 

4.  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji     

międzynarodowej 

Przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych nie jest 

przeprowadzane.  

5. Identyfikacja źródła, z którego pozyskano dane osobowe 

Bezpośrednio od osoby zainteresowanej (e-mailem). 

6. Okres przechowywania danych osobowych  

Operator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu (jednak 

maksymalnie przez okres 5 lat od ostatniego żądania osoby, której dane dotyczą).  

7.  Profilowanie 

Operator nie przetwarza danych osobowych poprzez profilowanie lub w podobny 

sposób w oparciu o zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji. 

 

8.  Prawa osoby poszkodowanej 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do danych osobowych od 

operatora, które na jej temat są przetwarzane, prawo do sprostowania danych 

osobowych, prawo do usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dane osobowe, prawo do bezskuteczności 

zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania, 

prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do złożenia wniosku 

wszczęcia postępowania przed organem nadzorczym. W przypadku, gdy operator 

przetwarza dane osobowe dane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba, 

której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu legalność 

przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać ze swoich praw, wysyłając wiadomość e-

mail na adres: lukas.kruzliak@tfs.sk lub pisemnie na adres operatora. 

 

9.  Obowiązek podania danych osobowych 

Osoba zainteresowana podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, z oczekiwaniem, że 

będzie informowana o różnych działaniach marketingowych (informowanie o 

nowościach, rabatach i innych ofertach marketingowych) związanych z zakupioną lub 

zamówioną usługą lub towarem. W braku informacji nie będzie informowana o 

nowościach, zniżkach lub innych ofertach marketingowych, ale jednocześnie nie 

otrzyma usługi lub zakupionego towaru. 


