
 

 

Toruń, 24 maja 2018   

 

Obowiązek informacyjny Crystal Sp. z o. o.   

jako Administratora Danych Osobowych.  

  

Jeśli jest Pan/Pani:  

- Kandydatem do pracy  – Osobą Fizyczną – kliknij  TUTAJ  
                
 
- Klientem, który przekazuje swoje dane osobowe w karcie serwisowej produktu lub usługi - kliknij  TUTAJ 

                 
 
- Osobą, której dane są przetwarzane w celach marketingowych - kliknij  TUTAJ 

                 
 
- Klientem, który składa zamówienie przez Internet - kliknij  TUTAJ 

                 
 
- Osobą, która przebywa na obszarze objętym monitoringiem - kliknij  TUTAJ 
                 
 
- Osobą, która kontaktuje się z nami za pomocą formularzy na naszych stronach internetowych - kliknij  TUTAJ 
                 
 
- Naszym Klientem lub Kontrahentem - kliknij  TUTAJ  
                  
  
- Przedstawicielem naszych Klientów - kliknij  TUTAJ  

 

 

 
 

 Crystal Sp. z o. o. 
ul. Bolesława Chrobrego 30, 87-100 Toruń, 

sąd rejestru - Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000233863, NIP 8792425936 

tel.: +48 56 655 99 77,  fax: +48 56 623 81 21,  e-mail: splendoor@splendoor.com,  www.splendoor.com 
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Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny firmy Crystal Sp. z o. o. jako Administratora Danych 
Osobowych dla Kandydatów do pracy.   

 

Obowiązek informacyjny   

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 
danych osobowych przez Crystal Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (zwaną dalej: Spółką)  
 

1.  Dane administratora danych:  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Crystal Sp. z o.o z 
siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 30 w Toruniu, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem:  KRS 0000233863, NIP: 8792425936, REGON: 871724812  

2.  Kontakt:  Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:  
 listownie na adres: Crystal Sp z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 30, 

87-100 Toruń 
 przez e-mail:  splendoor@splendoor.com 
 telefonicznie:  56 655 99 77 

3. Klauzula Zgody: 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby 
przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Crystal Sp. z o.o 

4.  Cel przetwarzania danych osobowych i 
podstawa prawna przetwarzania:  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i 
przyszłych rekrutacji - 
1. W zakresie imienia (imion) i nazwiska, imion Pana/Pani rodziców, 

daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), 
wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Crystal zgodnie z art. 6 ust 1 lit a 
RODO. 

2. Pozostałe dane podane przez Panią/Pana dobrowolnie będą 
przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit a RODO. 

3. Dodatkowo w przypadku dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. a RODO dane zawarte w Pani/Pana aplikacji będą również 
przetwarzane w dalszych procesach rekrutacyjnych przez okres 6 
miesięcy od zakończenia niniejszej rekrutacji.  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
5 Odbiorcy danych osobowych:  

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. 
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6.  Okres przechowywania danych:  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres  obecnej 
rekrutacji oraz przez okres 6 miesięcy na potrzeby przyszłych 
rekrutacji. 

7.  Przysługujące Pani/Panu prawa:  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie 

danych wskazanych w 2.1 jest konieczne dla celów związanych z 
przeprowadzeniem i realizacją procesu rekrutacji na stanowisko. 
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

8.  Informacja o wymogu umownym 
podania danych osobowych:  

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu 
rekrutacji.  

 

                                                                                                          
** słowniczek   

a) Administrator Danych Osobowych - to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe (Crystal Sp. z o. o.) – to 
on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

b) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie 
lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.  

c) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe.  
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Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny Crystal Sp. z o. o. jako Administratora Danych 
Osobowych na karcie serwisowej produktu / usługi. 

 

Obowiązek informacyjny   

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 
danych osobowych przez firmę Crystal Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej: Spółką).  

  

1.  Dane administratora danych:  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Crystal Sp. z o.o z 
siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 30 w Toruniu, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem:  KRS 0000233863, NIP: 8792425936, REGON: 871724812 

2.  Kontakt:  Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:  
 listownie na adres: Crystal Sp z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 30, 

87-100 Toruń 
 przez e-mail:  splendoor@splendoor.com 
 telefonicznie:  56 655 99 77 

3.  Cel przetwarzania danych osobowych 
i podstawa prawna przetwarzania:  
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi 
gwarancyjnej/reklamacyjnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w związku z ustaleniem i 
dochodzeniem ewentualnych roszczeń. 

4.  Odbiorcy danych osobowych:  

  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji. 

5.  Okres przechowywania danych:  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 
gwarancji. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7.  Informacja o wymogu umownym 
podania danych osobowych:  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne 
dla realizacji obsługi gwarancyjnej. 
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** słowniczek   

a) Administrator Danych Osobowych - to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe (Crystal Sp. z o. o.) – to 
on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

a) Przedstawiciel Klienta – to osoba fizyczna zatrudniona u Klienta na podstawie umowy o pracę; osoba fizyczna 
zatrudniona u Klienta na podstawie umowy cywilnoprawnej; osoba fizyczna wykonująca jednoosobową działalność 
gospodarczą współpracująca z Klientem;   

b) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie 
lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.  

c) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe.  
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Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny Crystal Sp. z o. o.  jako Administratora Danych 
i klauzula zgody dla bazy marketingowej (dane pozyskiwane od osób, których dane dotyczą). 

 

Obowiązek informacyjny   

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone 
poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Crystal Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej: 
Spółką).  

  

1.  Dane administratora danych:  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Crystal Sp. z 
o.o z siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 30 w Toruniu, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem:  KRS 0000233863, NIP: 8792425936, 
REGON: 871724812 

2.  Kontakt:  Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:  
 listownie na adres: Crystal Sp z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 

30, 87-100 Toruń 
 przez e-mail:  splendoor@splendoor.com 
 telefonicznie:  56 655 99 77 

3.  Cel przetwarzania danych osobowych 
i podstawa prawna przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach 
marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  

4.  Odbiorcy danych osobowych:  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę 
mass mailingu. 

5.  Okres przechowywania danych:  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu 
odwołania zgody. 

6.  Przysługujące Pani/Panu prawa:  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz 
prawo do przenoszenia danych. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7.  Informacja o wymogu umownym 
podania danych osobowych:  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 
danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w 
subskrypcji newslettera. 
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** słowniczek   

a) Administrator Danych Osobowych - to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe (Crystal Sp. z o. 
o. ) – to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

b) Przedstawiciel Klienta – to osoba fizyczna zatrudniona u Kontrahenta na podstawie umowy o pracę; osoba 
fizyczna zatrudniona u Kontrahenta na podstawie umowy cywilnoprawnej; osoba fizyczna wykonująca 
jednoosobową działalność gospodarczą współracująca z Kontrahentem.  

c) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.  

d) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe.  
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Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny Crystal Sp. z o. o.  jako Administratora Danych 
Osobowych dla Klientów sprzedaż przez Internet. 

 

Obowiązek informacyjny  

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone 
poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Crystal Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej: Spółką).  

  

1.  Dane administratora danych:  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Crystal Sp. z 
o.o z siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 30 w Toruniu, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem:  KRS 0000233863, NIP: 8792425936, 
REGON: 871724812 

2.  Kontakt:  Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:  
 listownie na adres: Crystal Sp z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 

30, 87-100 Toruń 
 przez e-mail:  splendoor@splendoor.com 
 telefonicznie:  56 655 99 77 

3.  Cel przetwarzania danych osobowych 
i podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 
zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w 
związku z ustaleniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń- art. 
6 ust 1 lit f RODO. 

4.  Odbiorcy danych osobowych:  

  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty 
uczestniczące w realizacji zamówienia np. firmy kurierskie, 
operatorzy płatności, operatorzy systemów IT. 

5.  Okres przechowywania danych:  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 

6.  Przysługujące Pani/Panu prawa:  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7.  Informacja o wymogu umownym 
podania danych osobowych:  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 
podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia. 
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** słowniczek   

a) Administrator Danych Osobowych - to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe (Crystal Sp. z o. 
o.) – to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

b) Przedstawiciel Klienta – to osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy o pracę; 
osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy cywilnoprawnej; osoba fizyczna 
wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą współpracująca z Potencjalnym Klientem;   

c) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.  

d) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe.  
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Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny Crystal Sp. z o. o.  jako Administratora Danych 
Osobowych dla monitoringu. 

 

Obowiązek informacyjny  

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone 
poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Crystal Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej: Spółką).  

  

1.  Dane administratora danych:  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Crystal Sp. z 
o.o z siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 30 w Toruniu, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem:  KRS 0000233863, NIP: 8792425936, 
REGON: 871724812 

2.  Kontakt:  Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:  
 listownie na adres: Crystal Sp z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 

30, 87-100 Toruń 
 przez e-mail:  splendoor@splendoor.com 
 telefonicznie:  56 655 99 77 

3.  Cel przetwarzania danych osobowych 
i podstawa prawna przetwarzania: 

Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym (Art. 6 ust. 1 lit. f 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.). 

4.  Odbiorcy danych osobowych:  

  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

5.  Okres przechowywania danych:  Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni (nie 
dotyczy to sytuacji, gdy nagranie będzie służyć jako dowód w 
jakimkolwiek postępowaniu przed organami- wówczas nagranie 
będzie przechowywanie przez czas niezbędny do celów takiego 
postępowania); 

6.  Przysługujące Pani/Panu prawa:  • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do 
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 
sprzeciwu. 

• Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych). 
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** słowniczek   

e) Administrator Danych Osobowych - to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe (Crystal Sp. z o. 
o.) – to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

f) Przedstawiciel Klienta – to osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy o pracę; 
osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy cywilnoprawnej; osoba fizyczna 
wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą współpracująca z Potencjalnym Klientem;   

g) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.  

h) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe.  
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Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny Crystal Sp. z o. o.  jako Administratora Danych 
Osobowych dla formularza kontaktowego na stronie www. 

 

Obowiązek informacyjny  

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone 
poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Crystal Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej: Spółką).  

  

1.  Dane administratora danych:  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Crystal Sp. z 
o.o z siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 30 w Toruniu, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem:  KRS 0000233863, NIP: 8792425936, 
REGON: 871724812 

2.  Kontakt:  Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:  
 listownie na adres: Crystal Sp z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 

30, 87-100 Toruń 
 przez e-mail:  splendoor@splendoor.com 
 telefonicznie:  56 655 99 77 

3.  Cel przetwarzania danych osobowych 
i podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania 
kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako 
usprawiedliwionego interesu administratora w związku z art. 6 ust 
1 lit a RODO poprzez wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. 

4.  Odbiorcy danych osobowych:  

  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane 
w kontakt. 

5.  Okres przechowywania danych:  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 

6.  Przysługujące Pani/Panu prawa:  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz 
prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Informacja o wymogu umownym 
podania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 
danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. 
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** słowniczek   

i) Administrator Danych Osobowych - to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe (Crystal Sp. z o. 
o.) – to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

j) Przedstawiciel Klienta – to osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy o pracę; 
osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy cywilnoprawnej; osoba fizyczna 
wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą współpracująca z Potencjalnym Klientem;   

k) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.  

l) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe.  
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Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny Crystal Sp. z o. o.  jako Administratora Danych 
Osobowych dla Klientów / Kontrahentów. 

 

Obowiązek informacyjny  

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone 
poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Crystal Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej: Spółką).  

  

1.  Dane administratora danych:  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Crystal Sp. z 
o.o z siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 30 w Toruniu, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem:  KRS 0000233863, NIP: 8792425936, 
REGON: 871724812 

2.  Kontakt:  Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:  
 listownie na adres: Crystal Sp z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 

30, 87-100 Toruń 
 przez e-mail:  splendoor@splendoor.com 
 telefonicznie:  56 655 99 77 

3.  Cel przetwarzania danych osobowych 
i podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 
umowy: 
• przepisu art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia w celu realizacji 

postanowień łączącej Panią/Pana z Crystal umowy (w tym 
zlecenia złożonego ustnie/drogą mailową); 

• przepisu art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia w związku z 
wypełnieniem przez Crystal obowiązków prawnych nałożonych 
w szczególności przez przepisy podatkowe;  

• zgody (tj. przepisu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) w zakresie 
wszelkich danych, które zostały przez Panią/Pana podane 
dobrowolnie i świadomie Crystal; 

• art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Crystal, w tym do ustalenia, dochodzenia i 
obrony wzajemnych roszczeń. 

4.  Odbiorcy danych osobowych:  

  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych np. 
zewnętrzne IT, operatorzy poczty, kurierzy. 
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5.  Okres przechowywania danych:  Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres 
realizacji współpracy z Panią/Panem, jak również po tym czasie 
przez okres wymagany przepisami prawa, a w pozostałym zakresie 
przy uwzględnieniu 3-letniego okresu przedawnienia roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej liczonego 
od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne oraz 5-letniego 
okresu przedawnienia przewidzianego przepisami podatkowymi, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 
obowiązek podatkowy. W przypadku danych osobowych 
przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą 
przetwarzane, aż do ewentualnego odwołania zgody, a w każdym 
razie przez okres wskazany w treści udzielonej zgody, a przy jego 
braku przez okres 1 roku po zakończeniu stosunku współpracy. 

6.  Przysługujące Pani/Panu prawa:  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7.  Informacja o wymogu umownym 
podania danych osobowych:  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być związane 
zarówno z potrzebą wypełnienia przez Crystal obowiązków 
prawnych na nim ciążących, jak również z prawnie uzasadnionym 
interesem realizowanym przez niego,  związanych z nawiązaniem i 
przebiegiem współpracy z Panią/Panem, jak również dobrowolne, 
ale konieczne z uwagi na realizację ww. celów.  
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

   

 

** słowniczek   

m) Administrator Danych Osobowych - to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe (Crystal Sp. z o. 
o.) – to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

n) Przedstawiciel Klienta – to osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy o pracę; 
osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy cywilnoprawnej; osoba fizyczna 
wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą współpracująca z Potencjalnym Klientem;   

o) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.  

p) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe.  
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Wykaz informacji składających się na obowiązek informacyjny Crystal Sp. z o. o.  jako Administratora Danych 
Osobowych dla osób do kontaktu od Klienta / Kontrahenta. 

  

Obowiązek informacyjny  

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone 
poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Crystal Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej: Spółką).  

  

1.  Dane administratora danych:  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Crystal Sp. z 
o.o z siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 30 w Toruniu, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem:  KRS 0000233863, NIP: 8792425936, 
REGON: 871724812 

2.  Kontakt:  Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:  
 listownie na adres: Crystal Sp z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 

30, 87-100 Toruń 
 przez e-mail:  splendoor@splendoor.com 
 telefonicznie:  56 655 99 77 

3.  Cel przetwarzania danych osobowych 
i podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z 
Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: 
• art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia w celu realizacji 

umowy/zlecenia z Klientem, w imieniu którego Pani/Pan działa. 

4.  Odbiorcy danych osobowych:  

  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych np. 
zewnętrzne IT, kurierzy, operatorzy poczty. 

5.  Okres przechowywania danych:  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
realizacji współpracy z kontrahentem w imieniu którego  Pani/Pan 
działa , jak również po tym czasie przez okres wymagany 
przepisami prawa, a w pozostałym zakresie przy uwzględnieniu 3-
letniego okresu przedawnienia roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej liczonego od dnia, w 
którym roszczenie stało się wymagalne oraz 5-letniego okresu 
przedawnienia przewidzianego przepisami podatkowymi, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane, aż do 
ewentualnego odwołania zgody, a w każdym razie przez okres 
wskazany w treści udzielonej zgody, a przy jego braku przez okres 
1 roku po zakończeniu stosunku współpracy. 
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6.  Przysługujące Pani/Panu prawa:  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7.  Informacja o wymogu umownym 
podania danych osobowych:  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być związane 
zarówno z potrzebą wypełnienia przez Crystal obowiązków 
prawnych na nim ciążących, jak również z prawnie uzasadnionym 
interesem realizowanym przez niego,  związanych z nawiązaniem i 
przebiegiem współpracy z Panią/Panem, jak również dobrowolne, 
ale konieczne z uwagi na realizację ww. celów.  
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne 
 

 

 

** słowniczek   

q) Administrator Danych Osobowych - to podmiot któremu Pan/Pani powierzył/a dane osobowe (Crystal Sp. z o. 
o.) – to on decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

r) Przedstawiciel Klienta – to osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy o pracę; 
osoba fizyczna zatrudniona u Potencjalnego Klienta na podstawie umowy cywilnoprawnej; osoba fizyczna 
wykonująca jednoosobową działalność gospodarczą współpracująca z Potencjalnym Klientem;   

s) Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.  

t) Odbiorca - podmiot, któremu ujawnia się Pana/Pani dane osobowe.  

 


