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 Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dla naszych partnerów 
biznesowych 

 
Szanowni Państwo, w związku z działaniami związanymi z nawiązaniem współpracy/współpracą, prosimy o 
uważne zapoznanie się z poniższymi informacji dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 RODO 
a) administrator podaje swoją: tożsamość i 
dane kontaktowe oraz, gdy ma to 
zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe 
swojego przedstawiciela  

Kim jesteśmy?  
Atalian Poland Sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie, ul. 
Bularnia 5, , będzie Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych, co oznacza, że decydować będzie o celach i sposobach 
ich przetwarzani.   

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych 

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje 
żądania, do kogo mogę się zwrócić? 
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym 
inspektorem ochrony danych Panem Grzegorzem Florkiem, 
wysyłając wiadomość E-mail na adres: 
iod.pl.atal@atalianworld.com 

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz 
podstawę prawną przetwarzania 

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane 
moje dane osobowe?  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

 z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – czyli działań zmierzających do 
zawarcia umowy współpracy i jej obsługi 

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas 
obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na 
podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o 
rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 
29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli archiwizacją 
dokumentacji, przepisami dotyczącymi podatku VAT, itp. 

 Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w 
celu ochrony naszych roszczeń i przez ochroną roszczeń z 
Pani/Pana strony, a także w związku  z możliwym 
udostępnieniem Pani/Pana danych osobowych 
podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej 
Atalian (współadministratorzy określeni w pkt e niniejszej 
informacji) – takie przetwarzanie będzie oparte o nasz 
prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO.  

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie 
uzasadnione interesy realizowane przez 
administratora lub przez stronę trzecią 

Jakie dane będą przetwarzane?  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o 
tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, który został 
wskazany powyżej.  

e) informacje o odbiorcach danych osobowych 
lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją 

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje 
dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej 
wspólnoty gospodarczej? 
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również 
podmioty powiązane z nami kapitałowo, wchodzące w skład 
Grupy ATALIAN – jako współadministratorzy i będą to m.in.:  

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o 
zamiarze przekazania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub 
braku stwierdzenia przez Komisję 
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odpowiedniego stopnia ochrony lub w 
przypadku przekazania, o którym mowa w art. 
46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, 
wzmiankę o odpowiednich lub właściwych 
zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach 
uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich 
udostępnienia 

• Aspen sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie, przy ul. 
Bularnia 5, nr KRS: 0000020314, NIP: 945-15-51-764, REGON: 
351084255 
• Atalian Service sp. z o.o. siedzibą w (31-222) Krakowie 
przy ulicy Bularnia 5, nr KRS: 0000575705, NIP: 9452186752, 
REGON: 362480643  
• Atalian Energy sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie 
przy ulicy Bularnia 5, nr KRS 0000053650, NIP: 5211074707, 
REGON: 011824327 
• Aspen Serwis sp. z o.o. z siedzibą w (31-222)  Krakowie 
przy ulicy Bularnia 5, nr KRS: 0000502197;  NIP: 945-21-78-362, 
REGON: 123064536 
• Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie 
przy ulicy Bularnia 5, nr KRS 589109, NIP 945-21-88-857; REGON: 
363161986 
• Atalian Cleaning sp. z o.o. z siedzibą w (31-222) Krakowie 
przy ulicy Bularnia 5, nr KRS 0000832312, NIP: 945-22-34-540, 
REGON: 385710000 
• Atalian Management Services sp. z o.o. z siedzibą w (31-
222) Krakowie przy ulicy Bularnia 5, nr KRS: 0000832732, NIP: 945-
22-34-646, REGON: 385745569 

 Dodatkowo dostęp do Pani/Pana danych osobowych 
mogą mieć: operatorzy i kurierzy pocztowi, podmioty 
zapewniające nam bezpieczeństwo  teleinformatyczne, 
podmioty audytujące naszą działalność i wspierające nas 
w obsłudze prawnej, ochrony danych osobowych, 
dodatkowo podmioty archiwizujące dokumentację. 
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą także 
posiadać inne podmioty działające na podstawie i w 
granicach obowiązującego prawa. Pani/Pana dane 
osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar 
gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej.  

Na podstawie art. 13ust. 2 RODO 
a) okres, przez który dane osobowe będą 
przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 
kryteria ustalania tego okresu 

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe? 
Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu 
zakończenia umowy współpracy, następnie przez okres 5 lat ze 
względu na przepisy podatkowe. Okres ten może zostać wydłużony 
w przypadku toczących się postępowań ze względu na ochronę 
naszych roszczeń.  

b) informacje o prawie do żądania od 
administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub o prawie do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 
prawie do przenoszenia danych 

Jakie przysługują mi prawa?  
 Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich 

kopii, zgodnie z art. 15 RODO  

 Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie 
z art. 16 RODO 

 Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia 
zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, zgodnie z art. 18 RODO 

 Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości 
technicznych), na podstawie art. 20 RODO 

 Prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO 

 Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji w tym profilowaniu na zasadach określonych w 
art. 22 RODO 

c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. 
a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 

d) informacje o prawie wniesienia skargi do 
organu nadzorczego 
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 Prawo do bycia poinformowanym o żądaniach 
określonych w art. 16-18 RODO, na podstawie art. 19 
RODO 

 Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na 
podstawie art. 12-14 RODO 

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane 
osobowe. Co mogę zrobić?  
W pierwszej kolejności proszę o kontakt z naszym inspektorem 
ochrony danych osobowych. Jeżeli pomimo wyjaśnień nadal 
będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd 
Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Stawki 2 – na podstawie art. 77 RODO. 
 

e) informację, czy podanie danych osobowych 
jest wymogiem ustawowym lub umownym lub 
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, 
której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich 
podania i jakie są ewentualne konsekwencje 
niepodania danych 

Czy musze podać swoje dane? 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje 
możliwość nawiązania współpracy. W przypadku ich niepodania, 
nie będziemy mieć możliwości podjęcia współpracy.  

f)       informacje o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – 
przynajmniej w tych przypadkach – istotne 
informacje o zasadach ich podejmowania, a 
także o znaczeniu i przewidywanych 
konsekwencjach takiego przetwarzania dla 
osoby, której dane dotyczą 

Skąd posiadają Państwo moje dane osobowe?   
Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.. 

Na podstawie art. 14 RODO informujemy zgodnie z:  

ust. 1 lit. d – kategorie odnośnych 
danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze 
Dostawca towarów/usług/Klient/Podwykonawca 

Ust. 2 lit. f -  źródło pochodzenia 
danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe mogliśmy także pozyskać z 
rejestrów publicznych, takich jak baza: KRS, CEDIG, REGON, 
itp. czyli zbiorów upublicznionych i ogólnie dostępnych, w tym 
np. upublicznionych na Pani/Pana stronie WWW.  

 

 
 
 
 
 


