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INFORMACJA 1
dla Osób fizycznych,
których dane osobowe są zbierane i przetwarzane w UNITRA S.A.

Administrator danych
Dane kontaktowe

Cel zbierania danych

UNITRA Towarzystwo Handlowo – Przemysłowe Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50
www.unitra.pl, e-mail: unitra@unitra.pl, tel. 22 628 94 11
1)
zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku,
wynikającego z przepisu prawa,
2)
wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, w tym
zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie
budynku,
3)
świadczenie usług przez UNITRA S.A. w
szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych
oraz uchwał stosownych organów,
4)
wystawienie faktury, rachunku lub prowadzenia
sprawozdawczości finansowej oraz windykacji i
dochodzenia praw i roszczeń Spółki,
5)
zapewnienie wykonania obowiązków pracodawcy
względem pracowników, członków rodzin i osób
powiązanych,
6)
zapewnienie realizacji praw osób fizycznych w
szczególności
udziałowych
i
majątkowych,
wynikających z przepisów prawa i umów,
7)
w prawnie uzasadnionym interesie np. dochodzenie
praw, weryfikacja,
8)
dla ochrony żywotnych interesów (np. ochrona życia,
zdrowia, majątku)
9)
drobne bieżące spraw życia codziennego.

Podstawa prawna
przetwarzania

Przepisy prawa, w szczególności ustawa o VAT, pdop, pdof,
ustawa o rachunkowości, kodeks spółek handlowych, kodeks
pracy, ust. o ubezpieczeniach społecznych ustawa o KRS itp.,
dochodzenie prawnie uzasadnionych interesów np. windykacja,
egzekucja, zgłoszenie do Krajowego rejestru długów

Źródło danych osobowych

Sam podmiot-osoba fizyczna podaje dobrowolnie UNITRA S.A.
swoje dane osobowe podczas współpracy oraz sporadycznie z

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 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).
1

Strona 1 z 2

C:\Users\mtokarska\Documents\Moje dokumenty\dane osobowe-ochrona\informacaja RODO do strony www.doc

publicznie udostępnionych przez osobę jej danych osobowych np.
ze stron www., e-mail, KRS

Przewidywani odbiorcy lub
kategorie odbiorców danych

Administrator oraz osoby i podmioty uprawnione, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w szczególności urzędy
skarbowe, ubezpieczenia społeczne, sądy, windykacja, organy
Spółki

Przekazywanie danych
transgraniczne

UNITRA S.A. nie przekazuje co od zasady danych poza teren RP

Okres i zakres
przechowywania danych

Dane osobowe w UNITRA S.A. są przechowywane przez
minimalny okres i w minimalnym niezbędnym do realizacji celu
zakresie

Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

UNITRA S.A. nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany
(profilowanie)

Szczególne kategorie danych

UNITRA S.A. nie przetwarza szczególnych kategorii danych tj.
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe, dane
genetyczne biometryczne, dot. zdrowia, seksualności itp.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów, dla których są zbierane
i przetwarzane.
Ponadto UNITRA S.A. informuje, że każdej osobie fizycznej, której dane osobowe Spółka
przetwarza przysługują wszelkie gwarantowane prawnie prawa w szczególności: prawo dostępu
do treści swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji, prostowania, prawo do ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, żądania usunięcia swoich danych
(„prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, sprzeciw
wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych w UNITRA
S.A. prosimy o kontakt ze Spółką dla zachowania rzetelności i przejrzystości przetwarzania
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