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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KSP 
 
 

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych (RODO). W związku z tym przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych 

osobowych przez KSP. 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KSP T. Srokosz i Wspólnicy Sp.k. (dalej jako: KSP)  

z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 150, 40-101 Katowice.  
 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym odpowiadania na Państwa zapytania złożone 
przez formularz kontaktowy, a także przesyłania cyklicznych powiadomień o zmianach w prawie, trendach 

biznesowych oraz organizowanych przez KSP wydarzeń. 
 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. Dane 
mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy. 

 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których KSP realizuje wskazane cele,  
w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. 

 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będziemy w stanie informować 

Państwa o wyżej wskazanych kwestiach. 
 

6. KSP nie przechowuje danych osobowych dłużej niż to konieczne. Dane przechowywane są do wniesienia 
sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający 

z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.  

 
7. Państwa prawa i ich realizacja: 

• Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. 

• Mają Państwo także prawo do ich sprostowania bądź uzupełnienia. 

• Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

• Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz 
ograniczenia ich przetwarzania.  

 
8. W razie przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają 

Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
  

9. Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z informacjami zawartymi  

w ogłoszeniu rekrutacyjnym. 


