
Szanowni Państwo  

w związku z tym, iż korzystanie z naszych usług lub współpraca z nami może powodować potrzebę przetwarzania państwa danych osobowych uprzejmie informujemy, że w myśl 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Administratorem Państwa danych jest SPA Orkana Spółka z o.o., z siedzibą w Lublinie 20-553, przy ulicy Szaserów 2, (zwana 
dalej Administratorem), kontakt z Administratorem: biuro@spaorkana.pl, tel. 81 475 48 76 w. 14; 

W niniejszej informacji, Administrator opisuje cele przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:  

 klientami, dostawcami, odbiorcami lub innymi kontrahentami; 

 uczestnikami promocji, konkursów lub innych organizowanych przez Administratora wydarzeń; 

 innymi osobami lub podmiotami, których dane przetwarza Administrator. 

Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych 

1)  

Zawarcie i realizacja umowy z Klientami (na 
usługi świadczone przez Administratora w tym 
usługi świadczone elektronicznie, gdzie umową 
jest regulamin), oraz kontrahentami (np.: 
wykonywania określonych zleceń). 

art. 6, ust.1, lit. b RODO niezbędne do wykonania umowy, gdzie 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

art. 6, ust.1, lit. a RODO udzielona zgoda, gdy do prawidłowej 
realizacji usługi niezbędne jest podanie informacji o stanie zdrowia. 

W trakcie realizacji umowy oraz po 
jej zakończeniu, dla ich 
prawidłowego rozliczenia,  
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2)  
Rozliczenia finansowo-księgowe (np.: 
wystawianie i gromadzenie faktur VAT oraz 
innych dokumentów księgowych). 

art. 6, ust.1, lit. c RODO niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze. 

5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał 
obowiązek podatkowy. 

3)  

Utrwalanie i publikacja wizerunku na stronach 
internetowych, profilach społecznościowych i 
materiałach reklamowych Administratora. 

Wysyłanie informacji handlowych, 
promocyjnych np.: newsletter. 

art. 6, ust.1, lit. a RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w tym celu. 

Do czasu wycofania udzielonej 
zgody. 

4)  
Organizacja promocji i konkursów oraz marketing 
bezpośredni produktów i usług własnych 
Administratora. 

art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany 
przez Administratora. 

Do czasu  rozliczenia konkursu lub 
wniesienia sprzeciwu na 
przetwarzanie danych. 

5)  
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 
(np.: reklamacja, windykacja). 

art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany 
przez Administratora. 

Wynikający z przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

6)  

Monitoring wizyjny dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i mienia (wizerunek, osób 
przebywających na terenie objętym 
monitoringiem). 

art. 6, ust.1, lit. f RODO prawnie uzasadniony interes realizowany 
przez Administratora. 

Nie dłużej niż 21 dni, chyba że zajdzie 
uzasadniona konieczność 
przechowywania zapisu monitoringu 
dla celów dowodowych. 
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1. Odbiorcy Państwa danych osobowych, co do zasady dane osobowe, które pozyskujemy będą wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek. Mogą jednak wystąpić 
sytuacje, w którym Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi np.: medycyny pracy, prawne, informatyczne, organizacji imprez turystycznych, pocztowe i kurierskie lub inne wynikające z 
konieczności realizacji danego procesu. 

2. W zależności od podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo uprawnienie do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych, nieaktualnych danych; 

c) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym – żądanie przysługuje w przypadkach opisanych art. 17 RODO). Prawo to nie dotyczy jednak 
sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ; 

e) realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy. 

3. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie:  

a) wnieść sprzeciw do Administratora, na wyżej wskazane dane kontaktowe, wobec przetwarzania swoich danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora z przyczyn związanych z  Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie będzie mógł 
przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; 

b) cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania przed jej cofnięciem; 

c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
prawa. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielana zgoda - art. 6, ust.1, lit. a RODO, umowne wszędzie tam gdzie mamy do 
czynienia z zawieraniem i realizacją umowy między stronami - art. 6, ust.1, lit. b RODO lub obowiązkowe dla celów wynikających z przepisów prawa - art. 6, ust.1, lit. c RODO. 

5. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne. 

6. Nie pozyskujemy danych osobowych z zamiarem przekazywania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

RODO - 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. 

 


