
 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych, to znaczy podmiotem, który decyduje o 
tym po co i jak przetwarzane są Państwa dane osobowe jest Tarczyński S.A. z siedzibą 
w Ujeźdźcu Małym 80, 55-100 Trzebnica.  
 

2. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na adres podany w pkt. 
1 powyżej, telefonicznie pod numerem (71) 312 12 83, wysyłając wiadomość za 
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie 
https://tarczynski.pl/kontakt  
 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – jest nim Pan Michał 
Pawlak, z którym możecie się Państwo skontaktować wysyłając e-mail na adres 
iod@tarczynski.pl  
 

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach i w oparciu o różne 
podstawy prawne, w zależności od tego, jak i po co zostały przekazane do Tarczyński 
S.A. Opisaliśmy je bardziej szczegółowo w pkt. 5-8 poniżej. 
 

5. Tarczyński S.A. przetwarza Państwa dane osobowe jeżeli: 
 

a. jesteście Państwo stroną umowy z Tarczyński S.A. – w takiej sytuacji 
przetwarzamy Państwa dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane są 
podawane bezpośrednio przez Państwa, mogą pochodzić z publicznych 
rejestrów, Internetu lub od osób, które działają w Państwa imieniu i są 
przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub podjęcia działań, jakich 
żądacie Państwo od nas przed zawarciem umowy (obejmują – imię, nazwisko, 
adres do korespondencji, adres e-mail oraz inne dane związane z przedmiotem 
takiej umowy, a jeżeli dotyczy to Państwa sytuacji – także nazwa firmy, pod 
którą prowadzą Państwo działalność jako przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej 
lub osobowej, której jesteście wspólnikiem), 
 

b. przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania obowiązków 
jakie ma Tarczyński S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 
przetwarzamy takie dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji 
naszych obowiązków wynikających w szczególności z przepisów księgowo – 
rachunkowych oraz podatkowych, prawa budowlanego, prawa 
przedsiębiorców, przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych. Dane 
mogą pochodzić od Państwa, podmiotów, dla których pracujecie lub organów 
publicznych. 

 

6. Tarczyński S.A. przetwarza Państwa dane osobowe również do celów wynikających 
ze swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli: 
 

a. współpracujecie Państwo z Tarczyński S.A. przy zawarciu lub realizacji 
umowy łączącej Tarczyński S.A. z Państwa pracodawcą, klientem lub 
dostawcą –przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu realizacji przez 
Państwa działań wynikających z takiej umowy, Państwa dane dostajemy 
bezpośrednio od Państwa lub podmiotu, dla którego pracujecie (obejmuje imię, 



 

 

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane, które są niezbędne do 
podejmowania przez Państwa działań dotyczących konkretnej umowy), 
 

b. zgłaszacie Państwo roszczenia w stosunku do Tarczyński S.A. lub takie 
roszczenia mogą powstać w stosunku do Państwa - przetwarzanie Państwa 
danych odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (dotyczy 
imienia, nazwiska, adresu, PESEL, a także innych niezbędnych danych 
osobowych związanych z sytuacją, której dotyczy roszczenie; jeżeli jest to 
konieczne możemy przetwarzać również dane o stanie zdrowia lub inne dane 
wrażliwe – wówczas podstawę przetwarzania daje nam art. 9 ust. 2 lit. f) 
RODO), 

 
c. kontaktujemy się z Państwem ponieważ pracujecie dla podmiotu, którego 

usługami lub produktami jesteśmy zainteresowani, a Państwa dane 
zostały przekazane lub upublicznione przez ten podmiot lub bezpośrednio 
przez Państwa – przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu 
nawiązania współpracy z podmiotem, dla którego Państwo pracują (dotyczy 
danych kontaktowych – imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail oraz innych 
danych, które są niezbędne do współpracy), 

 
d. śledzicie Państwo nasze kanały w mediach społecznościowych 

(Facebook, Instagram, YouTube, TikTok), komentujecie je, polubiacie 
nasze wpisy lub publikacje, oznaczacie nas lub nasze produkty – 
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wówczas w celu 
budowania wizerunku lub promocji naszej marki lub produktów w mediach 
społecznościowych (dotyczy danych takich jak: nazwa konta, która może być 
Państwa imieniem i nazwiskiem, a także wizerunek na zdjęciu profilowym i inne 
dane, które wprowadzacie w profilu lub publikowanych treściach, którymi może 
być w szczególności Państwa adres e-mail/numer telefonu, data urodzenia, 
płeć), 

 
e. klikacie Państwo w nasze internetowe reklamy, banery lub przeglądacie 

nasze strony internetowe – przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu 
dokonania właściwej konfiguracji tych kanałów informowania o naszej marce 
lub produktach z wykorzystaniem mechanizmów tzw. ciasteczek (ang. cookies) 
oraz Google analitics (dotyczy danych takich jak: adres IP, dane dotyczące 
historii aktywności na stronie, dane o lokalizacji, rodzaju urządzenia, 
identyfikatora reklamowego użytkownika)  

 
f. przedstawiamy Państwu oferty lub informacje handlowe, związane z 

prezentacją naszych produktów – przetwarzanie Państwa danych odbywa 
się wówczas w celu realizacji marketingu bezpośredniego naszych produktów, 
które nabywacie Państwo od nas (hurt) lub od naszych dystrybutorów (detal).  

 
g. są Państwo autorami lub współautorami dzieł podlegających ochronie 

prawnoautorskiej, których nie nabyliśmy bezpośrednio od Państwa – 
przetwarzanie Państwa danych obywa się w celu realizacji przysługujących 
nam autorskich praw majątkowych oraz realizacji obowiązków związanych z 
oznaczaniem Państwa autorstwa (dotyczy danych takich jak imię i nazwisko lub 
pseudonim, uprawnienia zawodowe lub inne związane ze specyfiką utworu), 

 



 

 

h. występowali Państwo w nagraniu lub pozowali do zdjęcia, które 
nabyliśmy od jego autora lub właściciela (filmowca, fotografa, agencji 
marketingowej, PR-owej, reklamowej lub innej firmy o podobnym profilu 
działalności) – przetwarzanie odbywa się w celu wykorzystania nagrania lub 
zdjęcia zgodnie z udzielonymi Tarczyński S.A. warunkami licencji lub zakresem 
przeniesionych na nas majątkowych praw autorskich (obejmuje: wizerunek, a 
także inne dane podane przez Państwa na zdjęciu lub w nagraniu, w tym tembr 
głosu), 

 
i. kontaktujemy się z Państwem, żeby zapytać o zadowolenie z naszych 

produktów lub obsługi klienta, w tym korzystania z naszych kanałów w 
mediach społecznościowych lub naszej strony www – przetwarzanie 
odbywa się w celu badania satysfakcji z naszych produktów lub obsługi 
(obejmuje: imię, nazwisko lub nazwę konta, numer telefonu/adres e-mail). 
 

7. Jeżeli nie dotyczy Państwa przetwarzanie, które opisaliśmy w pkt. 5 lub 6 powyżej, ale 
skierowali do nas Państwo pytanie lub informację z wykorzystaniem formularza 
kontaktowego, chatu w mediach społecznościowych, telefonu lub wiadomości 
e-mail – przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie 
udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).   
 
Zgodę taką możecie Państwo w każdej chwili wycofać w taki sam sposób, w jaki 
skontaktowaliście się z nami. Jeżeli nie pamiętacie Państwo sposobu wyrażenia swojej 
zgody, możecie przesłać do nas informację o jej cofnięciu również na adres e-mail 
iod@tarczynski.pl. Cofnięcie zgody nie będzie  miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

8. Jeżeli bierzecie Państwo udział w konkursie lub promocji, które Tarczyński S.A. 
organizuje dla konsumentów (osób, które kupują nasze produkty na swoje 
własne potrzeby niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) – 
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO).  
 
Zgodę wyrażacie Państwo przy zgłoszeniu – w zależności od tego, jakiem kanałem 
przyjmujemy zgłoszenia, odbywa się to przez zaznaczenie checkbox’a lub przesłanie 
do nas zgłoszenia udziału zgodnie z regulaminem konkursu lub promocji.  
 
Zgodę taką możecie Państwo w każdej chwili wycofać w taki sam sposób, w jaki została 
wyrażona. Jeżeli nie pamiętacie sposobu w jaki wyraziliście swoją zgodę, możecie 
przesłać do nas wiadomość o cofnięciu zgody również na adres e-mail 
iod@tarczynski.pl. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 

9. Państwa dane osobowe będą przez nas udostępniane innym podmiotom wyłącznie w 
niezbędnym zakresie. Podmiotami takimi są upoważnieni pracownicy i 
współpracownicy Tarczyński S.A. (dostawcy towarów lub usług), w określonych 
przypadkach mogą je otrzymywać również nasi klienci.  
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: 
  

a. poczta polska, firmy transportowe i kurierzy,  



 

 

 
b. firmy informatyczne i świadczące usługi serwisowe naszych urządzeń lub 

systemów,  
 

c. doradcy, w tym kancelarie prawne, biura księgowo-rachunkowe, biegli 
rewidenci, firmy audytorskie i udzielające nam akredytacji lub certyfikacji, 

 
d. podmioty administrujące naszą stroną www lub kanałami w mediach 

społecznościowych,  
 

e. filmowcy, fotografowie, agencje marketingowe, PR-owe, reklamowe lub inne 
firmy o podobnym profilu działalności przygotowujące dla nas materiały 
informacyjne lub reklamowe, dokonujące analiz analitycznych związanych z 
aktywnością w Internecie,  

 
f. Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok,  

 
g. nasi partnerzy handlowi z którymi Państwo współpracujecie,  

 
h. prowadzący portale w Internecie lub realizujący działania z wykorzystaniem 

reklam targetowanych, adwords i podobnych form promocji).  
 
Państwa dane otrzymują również właściwe organy, jeżeli wiąże się to z realizowaniem 
ich zadań publicznych wynikających z przepisów prawa lub sprawowaniem wymiaru 
sprawiedliwości.  
 
Informacje o aktualnej liście podmiotów, którym udostępniamy Państwa dane w 
związku z przetwarzaniem, które Państwa dotyczy można uzyskać pisząc na adres e-
mail iod@tarczynski.pl  
 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (to znaczy poza 
kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji 
międzynarodowych.  
 

11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres przedawnienia 
roszczeń, chyba, że: 
 

a. z przepisów prawa będzie wynikał inny termin – wówczas przetwarzanie będzie 
się odbywać w terminie wynikającym z tych przepisów, 

b. powód, dla którego zebraliśmy lub przetwarzamy Państwa dane nie powoduje 
powstania roszczeń – wówczas przetwarzanie zakończy się niezwłocznie po 
zrealizowaniu celu przetwarzania;  

 
12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  
 

13. W przypadku danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie 
Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub w związku z zawarciem przez Państwa 
umowy z Tarczyński S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) przysługuje Państwu prawo 
żądania przeniesienia tych danych do innego administratora. 
 



 

 

14. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, które odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu (pkt. 6 powyżej). Tarczyński S.A. nie 
będzie przetwarzał po wniesieniu sprzeciwu Państwa danych osobowych do celów 
marketingu bezpośredniego. W przypadku pozostałych celów przetwarzania 
Tarczyński S.A. może nadal przetwarzać Państwa dane jeżeli będą istniały ważne 
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa 
praw i wolności – lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 

15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem Państwa danych 
osobowych przez Tarczyński S.A. 
 
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak bez tych danych nie jest 
możliwa realizacja współpracy z Tarczyński S.A. (zawarcie lub wykonanie umowy, 
kontakt z nami, dostęp do informacji i materiałów o naszych produktach, udział w 
konkursie lub promocji i odbioru związanych z tym korzyści).  
 

16. W przypadku oznaczenia Państwa autorstwa, wizerunku lub innych danych 
przetwarzanych na nagraniach lub zdjęciach w ramach komercyjnej współpracy z ich 
autorem (pozowania) – brak możliwości przetwarzania tych danych może powodować 
powstanie roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Państwa. 
 

17. Podanie danych, które przetwarzamy ze względu na wymogi wynikające z przepisów 
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) jest obowiązkowe – ich zakres i powód zbierania jest 
uregulowany we właściwych przepisach. Przepisy te są ustalane odpowiednio do 
rodzaju Państwa relacji z Tarczyński S.A. oraz celów przetwarzania. Niepodanie tych 
danych może mieć wpływ na prawidłową współpracę z Państwem, naszymi klientami 
lub dostawcami. Może też powodować dla Państwa konsekwencje wynikające z 
przepisów, które zmuszają nas do przetwarzania Państwa danych. 
 

18. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowane. 

 

 

 

 

 

 


