OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1-2 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 przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L2016, Nr 116) – dalej jako: RODO, niniejszym zawiadamiamy o obowiązujących od dnia
25 maja 2018 roku zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych pochodzących od osoby
której dane dotyczą:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych, a zatem podmiotem, który dane osobowe

przetwarza jest Grupa Kapitałowa Kurkus Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą
w Białych Błotach pod adresem Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566859, zwana dalej „Administratorem”.
2. Informujemy, że Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, w tym profilowania. Dbamy o prywatność osób fizycznych i w żaden sposób nie
zwiększamy swoich uprawnień do przetwarzania powierzanych nam danych osobowych. Jednocześnie
deklarujemy, że powierzane nam dane osobowe są bezpieczne i mają Państwo prawo do żądania
dostępu do danych osobowych, sprostowania ich oraz usunięcia danych, o którym mowa w pkt.
5 niniejszego oświadczenia.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania
zadań Administratora związanych z wykonaniem zawartych umów, i świadczonych usług.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego
na nas ciążącego i wynikającego z przepisów prawa obowiązującego.
4. Informujemy, że wskazane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych.
5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu oraz
w oparciu o następującą podstawę prawną: przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne dla wykonania (czynności poprzedzających zawarcie, zawarcia, realizacji)
umowy, której jesteśmy stronami, przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego
i wynikającego z przepisów prawa obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych, obowiązków
administracyjnych, przepis art. 6 ust. 1 lit f RODO, a zatem nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie
ustalania, dochodzenia oraz obrony roszczeń związanych z zawieranymi między nami umowami

związanych z windykacją, dochodzeniem należności, jak również korzystania usług odbiorców danych,
przepis art. 6 ust. 1 lit a RODO, a zatem w przypadku prowadzenia wobec Państwa działań
o charakterze marketingowym, w tym za pośrednictwem Newstlettera, prowadzenia działań
marketingowych oraz promocyjnych.
6. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas trwania umowy oraz jej
wykonywania, jak również w późniejszym czasie do czasu upływu terminów przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową i realizacji obowiązków prawnych, albo do czasu
cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie (ale minimum 12 miesięcy ze względu
na bezpieczeństwo firmy).
7. Informujemy również, że w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia
ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo
do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Jednocześnie zawiadamiamy, że w celach bezpieczeństwa i z troski o mienie firmy, dane
osobowe (imię, nazwisko, nazwa i numer dowodu tożsamości, przez kogo wydany, nr rejestracyjny
samochodu) osób odwiedzających Grupę Kapitałową Kurkus Holding Sp. z o.o., będą przechowywane
minimum 12 miesięcy od czasu ich pozyskania. Po tym okresie nastąpi ich usunięcie z bazy danych
osobowych KH. Niepodanie wyżej wymienionych danych (imię, nazwisko, nr dowodu) przez osoby
odwiedzające grupę Kurkus Holding Sp. z o.o. może skutkować niewpuszczeniem ich na teren obiektu
ze względów bezpieczeństwa.
8. Wskazujemy, że podanie przez Pana/Panią danych osobowych o których mowa powyżej pozostaje
dobrowolne. Niepodanie niektórych danych osobowych będzie uniemożliwiać nam świadczenie
Państwu usług.
9. Informujemy, że Państwa dane nie podlegają przekazaniu do odbiorców danych osobowych,
chyba że konieczność ich przekazania będzie wynikała z realizacji zawartych umów lub wykonania
na rzecz podmiotów od których dane otrzymaliśmy usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych
mogą być również organy administracji publicznej, w tym organy podatkowe oraz usługi księgowe,
biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne,
instytucje finansowe.
10. Dane osobowe o których mowa w pkt 1 przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny dla
realizacji zawieranej między nami umów, świadczenia usług, a po tym okresie dane będą
przechowywane w celach dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku
z wykonaniem umowy związanej ze świadczonymi usługami, wykonywania obowiązków wynikających

z przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych,
archiwizacyjnych.
11. Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. W sprawach odnoszących się
do ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem. Dane kontaktowe znajdują
się na stronach: www.bas.pol.pl oraz www.bkte.pl.

