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W związku z ofertą swoich produktów i usług firma ALS Poland Sp. z o.o.  (zwana dalej 

Spółką ) przetwarza dane osobowe podmiotów danych osobowych (zwanych dalej 

Klientami). 

 

Celem tej deklaracji przetwarzania danych osobowych jest podanie w szczególności 

informacji o tym, jakie dane osobowe Spółka gromadzi, w jaki sposób je przetwarza, z jakich 

źródeł je pozyskuje, do jakich celów je wykorzystuje, do kogo może je dostarczyć, gdzie 

może uzyskać informacje o przetwarzanych przez siebie danych osobowych oraz o 

indywidualnych prawach Klienta w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

I. Informacje ogólne 

Spółka przetwarza Dane Osobowe Klienta w minimalnym zakresie niezbędnym do 

świadczenia usług i produktów. 

Podczas przetwarzania danych osobowych firma honoruje i szanuje najwyższe standardy 

ochrony danych osobowych i przestrzega w szczególności następujących zasad: 

 

a) dane osobowe są zawsze przetwarzane dla jasno wyznaczonego celu, przy użyciu 

wyznaczonych zasobów, w wyznaczony sposób, i tylko przez okres niezbędny z punktu 

widzenia celów przetwarzania; jedyne przetwarzane dane to dokładne dane osobowe, 

których przetwarzanie odpowiada wyznaczonemu celowi i które są niezbędne do realizacji 

tego celu; 

(b) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający jak największe bezpieczeństwo 

tych danych, tak aby zapobiec nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi, zmianie, 

zniszczeniu lub utracie, nieautoryzowanym przekazom, innym nieuprawnionym 

przetwarzaniom  i innym nadużyciom; 

(c) Spółka zawsze informuje w sposób zrozumiały o przetwarzaniu danych osobowych , 

udziela pełnych informacji o okolicznościach ich przetwarzania i innych powiązanych 

prawach; 

(d) Spółka utrzymuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia 

poziomu ochrony odpowiadającego wszystkim zagrożeniom; wszystkie osoby mające 

kontakt z danymi osobowymi mają obowiązek nieujawniania informacji uzyskanych w 

związku z przetwarzaniem tych danych. 

 

II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

a) Informacje o kontrolerze 

Administratorem danych osobowych jest Spółka, tj. ALS Poland Sp.  o.o. ul. Marokańska 4H    

03-977 Warszawa , Oddział w Cieszynie ul. Katowicka 157 43-400 Cieszyn  

, wpisana do rejestru handlowego REGON: 141027171 

 

b) Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Na podstawie dobrowolnej zgody Spółka przetwarza dane osobowe dla celów 

• oferowanie produktów i usług Spółki: obejmuje to przede wszystkim dystrybucję informacji, 

oferowanie produktów i usług Spółki za pośrednictwem różnych kanałów, na przykład 

pocztą, za pośrednictwem zasobów cyfrowych (w tym wiadomości e-mail i wiadomości 
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wysyłanych na urządzenia mobilne za pośrednictwem numer telefonu) lub połączenie 

telefoniczne, za pośrednictwem stron internetowych. 

 

c) Zakres przetwarzanych danych osobowych 

Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionego 

celu. Przetwarza tylko dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (telefon / 

telefon komórkowy, adres e-mail) oraz dane do przetwarzania. 

 

d) Sposoby przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ręczne i automatyczne przetwarzanie w 

firmowych systemach informatycznych. Tylko pracownicy Spółki przetwarzają dane. 

 

e) Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe są udostępniane wyłącznie pracownikom Spółki w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych w przypadku, gdy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, 

ale tylko w zakresie niezbędnym w tym przypadku i przy zachowaniu wszystkich środków 

bezpieczeństwa. 

 

f) Przekazywanie danych osobowych do innych krajów 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Polski. 

 

g) Czas przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę tylko przez okres niezbędny z punktu 

widzenia celu przetwarzania. Na bieżąco Spółka ocenia, czy nadal istnieje potrzeba 

przetwarzania niektórych danych osobowych niezbędnych do określonego celu. Jeśli 

odkryje, że dane nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały przetworzone, likwiduje 

dane. 

 

h) Prawo do odwołania zgody 

Podmiot nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a 

także może odwołać tę zgodę w dowolnym czasie. 

 

i) Źródła danych osobowych 

Spółka uzyskuje w szczególności dane osobowe: 

a) bezpośrednio od klientów, na przykład po zawarciu umów dotyczących dostarczonych 

produktów lub usług, lub pośrednio w kontekście udostępniania informacji o produktach i 

usługach, na przykład za pośrednictwem stron internetowych. 

(b) z publicznie dostępnych źródeł (publiczne rejestry, rejestry lub wykazy); 

(c) od stron trzecich uprawnionych do obsługi 

  

 


