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Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Techniki Próżniowej 

TEPRO spółka akcyjna z siedzibą w Koszalinie (75-216) przy ul. Przemysłowej 5, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000107653, kapitał zakładowy: 7.000.000 PLN, NIP: 669-05-01-

578, REGON: 330293660 (dalej „Administrator”);  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a. realizacji sprzedaży oraz usług świadczonych przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy), 

b. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez 

Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes 

Administratora), 

c. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której 

dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).  

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne 

przetwarzające dane w imieniu Administratora w związku z realizacją umów 

sprzedaży oraz wykonaniem usług: 

a. podmiotom zapewniającym usługi pocztowe,  

b. podmiotom zapewniającym usługi kurierskie,  

c. podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, 

zgodnie z wybraną przez Państwa opcją przy składaniu zamówienia. 

 Ponadto Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom 

podmiotów:  

a. podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy w związku  

z realizacją umów: firmom prawniczym, spedycyjnym, logistycznym, 

księgowym, doradczym, ubezpieczeniowym, windykacyjnym, świadczącym 

usługi IT, 

b. podmiotom realizującym kampanie marketingowe.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług 

świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia 



2 

 

roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień  

w tym zakresie; 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:  

a. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana 

przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych 

(tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za 

kolejne Administrator może naliczyć opłatę;  

b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny 

sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;  

c. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora  

o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być 

potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; 

kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie 

ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do 

przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność 

usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;  

d. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez 

Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu 

wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo 

przenieść swoje dane do innego administratora;  

e. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia 

działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą 

takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. 

W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia 

sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana 

dane osobowe w opisanym wyżej celu;  

f. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją 

działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być 

w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do 

Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane 

zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, 

natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych  

w celach, dla których zgoda była wyrażona;  

g. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już 

określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec 

przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, 

potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia 

roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji,  

a jedynie je przechowywał;  
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7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Nie zbieramy danych osobowych oraz nie mierzymy zachowań naszych 

użytkowników, żeby wysyłać zindywidualizowane oferty. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z 

Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy 

sprzedaży czy świadczenia usług przez Administratora.  

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest 

kontakt na skrzynkę email sekretariat@tepro.com.pl. Ponadto kontakt  

z Administratorem jest możliwy:  

a. osobiście w siedzibie Firmy tj. ul. Przemysłowa 5, 75-216 Koszalin, Polska 

b. telefonicznie od numerem +48 94 343 24 81,  

c. listownie na adres korespondencyjny, tj. ul. Przemysłowa 5, 75-216 

Koszalin, Polska,  

d. przez formularz kontaktu na stronie http://www.tepro.pl/pl/kontakt/  

  

 

 

 

tel.: +48 94 343 24 81 

Fax: +48 94 343 26 58 

Email:  sekretariat@tepro.com.pl  

 

KRS 0000107653 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS 

Kapitał akcyjny: 7.000.000 zł 

NIP: 669-05-01-578 

REGON 330293660 
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Information obligation for current and new customers: 

 

In accordance with Article 13(1,2) of the General Data Protection Regulation of 24 

April 2016 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), hereinafter referred to as “the GDPR”, I hereby 

inform that: 

1. The Controller of your personal data is Zakład Techniki Próżniowej Tepro Spółka 

Akcyjna with the registered office in Koszalin, Poland, Przemysłowa 5, 75-216, 

entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by 

the District Court in Koszalin, IX Commercial Division of the National Court 

Register, under the following numbers: KRS (National Court Register Number) 

0000107653, share capital: 7.000.000,00 PLN, REGON (Business Registration 

Number) 330293660, NIP (Tax Identification Number): 669-05-01-578 

(hereinafter referred to as “the Controller”);  

2. Your data will be processed for the following purposes:  

a. selling and provision of the services by the Controller under Art. 6(1)(b) of 

the GDPR (in order to perform the agreement);  

b. sending marketing communication about the Controller’s own products and 

services by the Controller under Art. 6(1)(f) of the GDPR (the legitimate 

interest of the Controller);  

c. sending commercial information by the Controller under Art. 6(1)(a) of the 

GDPR (consent given to the Controller by the data subject; if you gave your 

consent).  

3. The receivers of your personal data will be third party entities which process data 

on behalf of the Controller: 

a. entities providing standard mail services; 

b. entities providing courier services; 

c. entities providing payment services; 

according to the choice made by You, while placing an order. 

Moreover Your personal data we may share to the following categories of entities: 

a. our subcontractors providing us the following services: legal, shipping, 

logistics, finance, insurance, recovery, IT; 

 

b. marketing campaign creators. 

4. Your personal data will not be transferred to a third country/international 

organisation. 
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5. Your personal data will be stored for the period of performance of the services 

provided by the Controller and for the period resulting from the statute of 

limitations of claims, consumer rights, bookkeeping or other rights in this respect. 

6. You have certain rights in connection with the Controller’s processing of your 

personal data:  

a. you have the right to be informed what personal data concerning you are 

processed by the Controller and to receive a copy of such data (the right of 

access). The first copy of data is free of charge and the Controller may charge a 

fee for the subsequent copies;  

b. if the data processed become outdated or incomplete (or otherwise incorrect), 

you have the right to request a rectification;  

c. in certain situations, you may request the Controller to delete your personal data, 

i.e. when the data are no longer necessary for the purposes of the Controller's 

communication; when you withdraw your consent to the processing of the data 

(unless the Controller has the right to process the data on another legitimate 

basis); if the processing is unlawful; or if the need to delete the data arises from 

the legal obligation of the Controller;  

d. in case when your personal data are processed by the Controller on the basis of 

the given consent for processing or in order to perform the agreement concluded 

with the Controller, you have the right to transfer your data to another Controller;  

e. the Controller processes your personal data in order to, among others, conduct 

marketing activities relating to Controller’s products and services. “A legitimate 

interest of the Controller” constitutes the basis for such processing. In the case of 

such processing, you have the right to object. As a consequence, the Controller 

will stop processing your personal data for the aforementioned purpose;  

f. in order to process the data for certain purposes related to the Controller’s 

business, the Controller has requested your consent. You may withdraw your 

consent at any time via an e-mail sent to the Controller. This will result in the fact 

that the processing, which was performed before the withdrawal of the consent, 

will not cease to be lawful, but after the withdrawal of your consent, the Controller 

will not process the data for the purposes for which the consent was given;  

g. if you believe that the personal data processed are incorrect, the processing is 

unlawful or that the Controller no longer needs specific data or that you object to 

the processing, you may also request the Controller not to carry out any 

operations on the data, but only to store it, for a specified period of time (e.g. to 

verify the correctness of the data or to pursue claims).  

7. You have the right to lodge a complaint with the Head of the Office for Personal 

Data Protection if you believe that the processing of the personal data relating to 

you violates the provisions of the GDPR. 

8. We do not collect personal data and we do not measure the behaviour of our 

users in order to send individual offers. 
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9. Your provision of your personal data constitutes a condition of concluding an 

agreement with the Controller. You are obliged to provide the aforementioned 

data and should you fail to do that, the Controller will not be able to conclude the 

sell contract or provide the services. 

 

In any matters relating to the personal data please contact us at 

sekretariat@tepro.com.pl. There are also other possible ways of communication: 

a. personally at the Controller office at Przemyslowa 5, 75-216 Koszalin, Poland; 

b. by telephone: +48 94 343 24 81; 

c. by standard mail at the address Przemyslowa 5, 75-216 Koszalin, Poland; 

d. by website contact form http://www.tepro.pl/pl/kontakt/ 

 

 

 

 

tel.: +48 94 343 24 81 

Fax: +48 94 343 26 58 

Email:  sekretariat@tepro.com.pl  

 

KRS 0000107653 District Court in Koszalin, IX Division of National Court Register 

Share capital: 7.000.000 PLN 

Tax Identification Number: 669-05-01-578 

National Statistical Number: 330293660 
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