
 

 

Polityka prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych 
pracowników firm współpracujących z Technopomiar sp. z o.o. 

Niniejsza Polityka prywatności  („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki 
sposób Technopomiar Sp. z o.o. („Technopomiar Sp. z o.o.”) postępuje z danymi 
osobowymi przekazanymi nam za pośrednictwem strony internetowej, mailowych, 
telefonicznych lub osobistych zapytań ofertowych, zamówień i umów oraz danych 
pozyskanych na szkoleniach, konferencjach i imprezach kulturalnych. Technopomiar 
Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za 
przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem. 

 Dane gromadzone przez Spółkę 

Technopomiar Sp. z o.o. zbiera następujące rodzaje danych: 

• Dane dostarczane przez Państwa. Dane osobowe, które Państwo dostarczają 
w momencie wypełniania formularza kontaktowego na potrzeby korzystania z 
naszych produktów lub usług, w odpowiedzi na kwestionariusze lub ankiety, bądź w 
kontaktach z obsługą klienta Technopomiar Sp.z o.o. 

•  Dane gromadzone na podstawie zapytań ofertowych, zleceń i umów oraz 
danych pozyskanych na szkoleniach, konferencjach i imprezach kulturalnych. 

• Dane pozyskane na szkoleniach i konferencjach branżowych oraz imprezach 
kulturalnych, których jesteśmy współorganizatorem lub sponsorem. 

 Zakres danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez 
Spółkę 

• Imię i nazwisko 
• Adres e-mail 
• Telefon 
• Miejsce zatrudnienia 

 Sposób wykorzystania przez  Technopomiar Sp. z o.o. Państwa danych 

Przekazane przez Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez nas do: 

• dostarczania Państwu produktów i usług, jakich Państwo oczekują; 
• do komunikowania się z Państwem; 
• do ogólnej poprawy naszych produktów i usług; 
• wysyłania zaproszeń na  szkolenia , konferencje ,imprezy charytatywne 

oraz sponsorowane przez nas wydarzenia kulturalne; 
• na potrzeby innych wewnętrznych celów biznesowych.  

Państwa dane są przetwarzane przez Spółkę do momentu odwołania zgody 
marketingowej lub  przez czas uzasadniony ww. celami, zgodnie ze stosownymi 
przepisami. 

 



 

 

Podstawy prawne przetwarzania danych 

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych 
Technopomiar Sp. z o.o. musi mieć podstawę prawną do przetwarzania Państwa 
danych osobowych. Podstawa prawna mająca zastosowanie w danym przypadku 
jest zależna od tego, w jakich z wyżej wyszczególnionych celów Technopomiar Sp. z 
o.o. przetwarza Państwa dane osobowe: 

• W określonych przypadkach Technopomiar Sp. z o.o. może zwrócić się 
do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie Państwa 
danych osobowych. Osoby, które wyraziły taką zgodę, mogą ją później wycofać – w 
tym celu muszą skontaktować się z nami w sposób opisany w części „Państwa 
decyzje w zakresie prywatności”. Należy mieć świadomość, że wycofanie zgody nie 
wpłynie na te procesy przetworzenia danych, który już miały miejsce.  

• W innych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych 
może być konieczne ze względu na wymóg zachowania zgodności ze stosownymi 
przepisami lub regulacjami albo ze względu na zapisy umowy, której Państwo są 
stroną. W takim przypadku wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych może 
nie być możliwe lub decyzja o wycofaniu zgody może negatywnie wpłynąć na nasze 
możliwości wywiązania się z z umownych zobowiązań względem Państwa. 

• W pozostałych przypadkach Technopomiar z o.o. może przetwarzać 
Państwa dane osobowe zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem obejmującym 
przekazywanie Państwu informacji na temat naszych produktów i usług, a także 
badań naukowych i możliwości edukacyjnych.Mają Państwo prawo do wycofania 
swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w taki sposób. W tym 
celu należy skontaktować się z nami w sposób opisany w części „Państwa decyzje w 
zakresie prywatności”. 

Dane udostępniane przez firmę 

Udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim jedynie w poniższych 
przypadkach. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom 
trzecim na potrzeby ich własnych działań marketingowych. 

Utrzymujemy relacje z różnymi kontrahentami i dostawcami, w tym z 
podmiotami powiązanymi, które wspierają nas w prowadzeniu działalności i dla 
których konieczny może być dostęp do Państwa danych osobowych w trakcie 
świadczenia usług na rzecz Technopomiar Sp. z o.o. Strony te nie otrzymają naszej 
zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów innych niż związane z 
działalnością gospodarczą Technopomiar Sp. z o.o. Przykładem takiego przekazania 
danych może być przekierowanie Państwa zapytania ofertowego do naszego 
dostawcy lub przekazanie danych do naszego podwykonawcy, w celu realizacji 
umowy. 

 

  



 

 

Ponadto nie udostępnimy danych osobowych pochodzących z krajów, w 
których wymagane jest uzyskanie zgody, chyba że zgoda na udostępnianie 
informacji podmiotom powiązanym została uzyskana wcześniej. Wymagamy, żeby 
powyższe podmioty obchodziły się z Państwa danymi osobowymi zgodnie z niniejszą 
Polityką prywatności. 

Prawa i obowiązki 

W ściśle określonych okolicznościach Technopomiar Sp. z o.o. może mieć 
obowiązek ujawnienia Państwa danych osobowych w celu realizacji obowiązku 
prawnego lub żądania, np. obowiązku sprawozdawczego w odniesieniu do 
właściwego państwowego organu regulacyjnego w zakresie bezpieczeństwa naszych 
produktów. W takich przypadkach podejmiemy kroki w celu ochrony Państwa danych 
osobowych w możliwie najszerszym zakresie. Zastrzegamy sobie również prawo do 
wykorzystania danych osobowych do kontrolowania i karania użytkowników, którzy 
naruszają nasze zasady lub którzy podejmują działania niezgodne z prawem lub 
szkodliwe dla innych osób lub ich mienia. 

Państwa decyzje w zakresie prywatności 

Mają Państwo prawo do wglądu do przechowywanych przez Technopomiar Sp. z 
o.o. Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także do zwrócenia się 
do nas z prośbą o korektę Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub 
niekompletne. Mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych nam danych w 
formie przeznaczonej do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych 
innemu administratorowi. Mogą Państwo również zażądać usunięcia swoich danych 
osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwić się przetwarzaniu 
Państwa danych osobowych.  

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zgłosić swoje zastrzeżenia, 
złożyć skargę, zwrócić się z prośbą o korektę danych lub zgłosić prośbę o ich 
usunięcie należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych – w tym 
celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres administrator@technopomiar.pl. 
Mogą również Państwo wysłać pismo na następujący adres korespondencyjny: 

Technopomiar  Sp. z o.o. 

ul.Graniczna 105 

54-530 Wrocław 

Z dopiskiem „Administrator danych osobowych” 

Za przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności w Polsce odpowiada krajowy 
organ ds. ochrony danych (GIODO). Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa 
polskiego. 
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W komunikacji z Technopomiar Sp. z o.o. prosimy podawać imię i nazwisko, 
adres e-mail oraz szczegółowe wyjaśnienie żądania. Jeśli chcą Państwo usunąć, 
zmienić lub poprawić swoje dane osobowe i kontaktują się Państwo z nami za 
pomocą poczty e-mail, prosimy w temacie wiadomości e-mail napisać „Żądanie 
usunięcia” lub „Żądanie zmiany/poprawy”. Odpowiemy na wszystkie uzasadnione 
żądania w odpowiednim terminie i być może zaistnieje konieczność dodatkowego 
potwierdzenia Państwa tożsamości w celu przetworzenia niektórych żądań. 

  Bezpieczeństwo danych 

Technopomiar Sp. z o.o. utrzymuje uzasadnione techniczne, administracyjne i 
fizyczne środki kontroli mające zabezpieczać wszelkie dane osobowe zgromadzone 
za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, kontaktu 
telefonicznego. Istnieje jednak zawsze pewne ryzyko, że nieupoważniona osoba 
trzecia przechwyci transmisję internetową lub że ktoś znajdzie sposób na obejście 
naszych systemów bezpieczeństwa. 

Technopomiar  Sp. z o.o. informuje, że ustanowiła środki bezpieczeństwa mające 
przeciwdziałać nieupoważnionemu dostępowi lub przejęciu Państwa danych 
osobowych w celu zapewnienia Państwu poczucia bezpieczeństwa z przekazywania 
do nas swoich danych.  

  Zapisy końcowe 

Dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w 
niniejszej Polityce prywatności w wersji obowiązującej w momencie, gdy te dane 
zostały od Państwa zgromadzone, lub zgodnie z upoważnieniem z Państwa strony. 
Jednakże, z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów w zakresie wyrażania zgody, 
zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności w 
dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie publikowane na niniejszej 
stronie, wraz z nową datą wejścia w życie, która widoczna będzie na górze strony. 
Technopomiar Sp. z o.o. zachęca Państwa do regularnego sprawdzania niniejszej 
Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Wszelkie dane osobowe 
zebrane od Państwa będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją 
Polityki prywatności. 

 


