
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

Szanując przepisy o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 13 ust 1 i 2 RODO (czyli: 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że: 

1.    Administratorem danych osobowych jest firma NeoBRAND Marek Truszkowski, z siedzibą: 
Hryniewicze 106, 15-378 Białystok, kontakt: neobrand@neobrand.pl 

2.    Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku prowadzoną z działalnością gospodarczą, czyli: 

a)    na potrzeby kontaktów z potencjalnymi klientami, przyjmowania zamówień, obsługi 
realizowanych zleceń (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) i f) RODO) 

b)    w związku z realizowanymi umowami – jeżeli są Państwo stroną umowy handlowej (zgodnie z art. 
6 ust 1 lit b) RODO) 

c)     w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną 
działalnością, co uznajemy za uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) 

d)    w celu ochrony osób i mienia na terenie firmy poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego – co 
leży w prawnie uzasadnionym interesie Spółki (art. 6 ust 1 lit f) RODO). Monitoring wizyjny obejmuje 
teren parkingu oraz pomieszczenia należące do firmy 

e)     do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, 
archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO 

f)      do celów rekrutacyjnych oraz w związku z obowiązkami dotyczącymi pracodawcy (również w 
zakresie obowiązków wynikających z realizacji umów o dzieło, zlecenia, stażu itp.) – na podstawie 
udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych (art 6 
ust 1 lit b) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy 

3.    Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne, księgowe lub 
inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych 
umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i 
zgodnie z przepisami prawa. 



4.    ADO nie stosuje profilowania. W związku ze skalą działalności firmy, może się zdarzyć iż dane 
będą przekazywane poza obszar EOG – zawsze odbywa się to z poszanowaniem przepisów o ochronie 
danych i przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi prawnych 

5.    Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia 
danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze 
nie ciąży obowiązek ich posiadania) 

6.    Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak 
również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7.    Podanie danych co do zasady jest dobrowolne – chyba że obowiązek ich podania wynika z 
przepisów obowiązującego prawa, o czym będziecie Państwo poinformowani.


