
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 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 („RODO”) informujemy, 

że QAH Sp. z o. o. sp. k. zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, 

wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie powierzonych nam danych 

osobowych na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego sporządzonego w formie pisemnej lub elektronicznej, 

spełniało wymogi RODO o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. 

QAH Sp. z o. o. sp. k. w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO: 

• Stosuje przez cały czas trwania przetwarzania danych osobowych środki organizacyjne i techniczne zapewniające 

odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności poprzez zabezpieczenie danych osobowych 

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

• Prowadzi wymaganą dokumentację ochrony danych, w tym wszelkie polityki, rejestry, wykazy, analizy; 

• Współpracuje, na każde żądanie, z organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie 

danych; 

• Dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych 

osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych; 

• Zapewnia by dostęp do danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez spółkę oraz by osoby 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych danych 

osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 

Szanowni Państwo poniższa informacja jest sformułowana w sposób możliwie szeroki, adekwatny do różnych rodzajów 

potrzeb i działań związanych z przetwarzaniem przez QAH Państwa danych osobowych. 

Klauzule informacyjne uwzględniające specyfikę naszych aktywności będą również przekazywane w ramach wspólnie 

realizowanych projektów. 

Administratorem danych jest: 

 

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia swoich danych. Przysługuje 

Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji umów, które Państwo z nami zawieracie,  a także udzielenia odpowiedzi na 

przesłane zapytanie, prowadzenia konta użytkownika, przeprowadzenia konkursu/quizu, przesyłania newslettera – prawnie 

uzasadniony interes Administratora, w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach 

podmiotów współpracujących z Administratorem, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii – działania 

marketingowe, a na podstawie dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer 

telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub 

działań marketingowych czy wykonania umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na 

otrzymywanie komunikatów marketingowych również na swój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń 

głosowych wykonywanych na Państwa numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 



Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Administratora i 

pozostałych odbiorców danych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty 

powiązane w przypadku działań marketingowych Administratora, firmy księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy przez czas jej trwania oraz czas potrzebny na realizację 

roszczeń wynikającym z umowy, przez czas wykonywania prawego uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku 

działań marketingowych – przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora lub do czasu wyrażenia 

przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody 

na wysyłanie wiadomości na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na Państwa 

numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: jeżeli administrator 

przetwarza Państwa dane osobowe 

1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora - można zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z 

Państwa szczególną sytuacją; 

2. na potrzeby działań marketingowych – można zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. 


