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INFORMACJA TCS INTERNATIONAL SP. Z O.O. W SPRAWIE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

 
Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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 (tzw. RODO). 
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie 
się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.  

Kto zbiera Państwa dane osobowe? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest TCS International Sp. z o.o., 71-256 Szczecin, ul. Al. Wojska Polskiego 
184 B, NIP: 777-28-33-100, REGON: 300059923 („Administrator Danych Osobowych”); tel: +48 913509580, e-mail 
kontaktowy: biuro@tcsogrodzenia.pl 

Jakie dane są zbierane? 
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numerów NIP, numeru telefonu, e-mail. 

Jaki jest cel zbierania danych? 
Państwa dane osobowe są zbierane w celu realizacji umowy, którą zdecydowali się Państwo zawrzeć dokonując zakupów 
w naszym przedsiębiorstwie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu dochodzenia 
ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Odbiorcy Państwa danych osobowych 
Państwa dane osobowe są przekazywane partnerom i podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji zawartej z 
Państwem umowy, w tym, w szczególności podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył 
przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.  
Państwa dane mogą być również przekazywane organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym 
do żądania dostępu do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane przechowywane będą do zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia 
roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w 
tym szczególności posprzedażowej obsługi reklamacji, spraw podatkowych i rachunkowych, przez okres maksymalnie 10 
lat. 

Uprawnienia związane z Państwa danymi 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (prawo 
do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu co 
do przetwarzania danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, aby realizować Państwa prawa w najszerszym 
możliwym zakresie. Informujemy jednak, że ich realizacja może być ograniczona przez prawnie uzasadniony cel 
przetwarzania, który stanowi odrębną podstawę przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Wszelkie żądania w zakresie określonym powyżej zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych. 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Na przetwarzanie danych mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 

Niezbędność podania danych 
Podanie danych osobowych przez Państwa jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje, że umowa 
nie będzie mogła być z Państwem zawarta lub w sytuacji, gdy umowa już została zawarta – nie będzie mogła być 
realizowana. 

 
Z poważaniem, 

TCS International Sp. z o.o. 
Bartosz Markowski – Prezes Zarządu 
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