POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to,
abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

I. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Piotra Skargi 13 87-140
Chełmża oraz Taurus Security Innovations Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lubicka 53 87-100 Toruń.

II. Jak można się z nami skontaktować?
Nasz inspektor ochrony danych osobowych jest dla Państwa dostępny pod adresem iod@taurus-ochrona.pl.

III. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Administrator przetwarza dane w celu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

rekrutacji – proces rekrutacji prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) i f) Rozporządzenia, w celu zatrudnienia
osób, których dane dotyczą, potencjalnych przyszłych pracowników; okres przechowywania danych to 2 lata; podanie
danych ma charakter dobrowolny;
przetwarzania danych pracowników- proces przetwarzania danych pracowników prowadzony jest na podstawie art. 6
ust. 1 pkt a) b) c) i f) Rozporządzenia w celu świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów prawa;
okres przechowywania danych to 50 lat; podanie danych ma charakter obowiązkowy;
obsługi klienta – proces obsługi klienta prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu
świadczenia usług na rzecz kontrahentów, w imieniu których występują ich przedstawiciele, okres przechowywania
danych to 6 lat; podanie danych ma charakter obowiązkowy;
sprzedaży – proces sprzedaży jest prowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) c) i f) Rozporządzenia w celu
przedstawienia oferty własnych usług i produktów oraz zawarcia umowy, okres przechowywania danych to 6 lat, podanie
danych ma charakter obowiązkowy;
marketingu – proces marketingu prowadzony jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia w celu możliwości
przedstawienia oferty własnych produktów i usług wszelkimi kanałami komunikacji, okres przechowywania danych to 2
lata, podanie danych ma charakter dobrowolny.
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową - podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz
obrony przed roszczeniami – (art. 6 ust.1 lit. f) „RODO”),
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy o rachunkowości) - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia.

IV. Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?
Podanie danych w związku z zawieraną umową są konieczne do zawarcia umowy oraz wykonywania czynności wynikających
z umowy – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie
dobrowolne.

V. Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Prawo do:
− dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
− przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana
dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe
może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora. − cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

VI. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez:
1. Podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na podstawie zawartych z nami umów: firmy informatyczne obsługujące
nasze systemy; podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy np. przy montażu urządzeń,
podjazdach interwencyjnych; firmy pośredniczące w sprzedaży naszych usług i produktów lub organizacji akcji marketingowych;
firmy świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowe, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe, a także
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
2. Inne podmioty, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu: - podmioty prowadzące działalność
pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki) –
w związku z dokonywanymi płatnościami, podmioty nabywające od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów; podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem
danych.

VII. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane
przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

VIII. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski
Obszar Gospodarczy).

IX. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Twoje prawa?
W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowania.

X. Usługi świadczone drogą elektroniczną
Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenie danych w tym danych
osobowych. Udostępnienie tych danych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na
pytanie kontaktowe.
Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora
może dotyczyć:
a) imion i nazwisk,
b) telefonów,
c) adresu e-mail,
d) kodu pocztowego,
e) tematu i treści wiadomości,
f) zgód na przetwarzania danych osobowych.

XI. Pliki Cookies
1.
2.
3.
a.
4.

5.

Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies"
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania
ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne.
„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania (opuszczenia strony).
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie
zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony,
z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej.
Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze
strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór
w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie ewentualne pytania
związane z Polityką można kierować na adres e-mail: iod@taurus-ochrona.pl lub pisemnie na adres Administratora.

