
Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.4.2016 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 Danych 
Osobowych), zwane dalej RODO przekazujemy Państwu poniżej informacje: 

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Voster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
(dalej Voster) z siedzibą w Zarzeczu przy ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000616090, NIP: 6020133670, REGON 
362891470. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z nami poprzez wysłanie 
wiadomość email na adres rodo@voster.pl lub korespondencyjne na adres siedziby Spółki.

Jakie dane przechowujemy i przetwarzamy
W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Voster przechowujemy i przetwarzamy podane przez 
Państwa dane osobowe takie jak:
    • imię i nazwisko, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, 
    • nazwę pracodawcy, zajmowane stanowisko, 
    • numer telefonu, numer faksu i adres e-mail,
    • numer rachunku bankowego,
    • numery NIP, REGON, KRS

Cel i podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko wówczas gdy:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych wynikających z zawartych umów lub 

składanych przez Państwa zamówień na towary Voster ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) jest to konieczne w związku z nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi, w tym w szczególności podatko-

wymi i rachunkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Voster ( art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO) jakimi są:
• dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych wynikających z działalności gospodarczej oraz obrony przed 

takimi roszczeniami,
• realizacja procesów reklamacyjnych,
• marketing bezpośredni polegający na przekazywaniu Państwu informacji dotyczących towarów oferowa-

nych przez Voster,
• kontaktu i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez Państwa wiadomości,
• rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
• utrzymanie kontaktu z Państwem, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Klientów.

Okres przetwarzania 

Państwa dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a 
po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpiecze-
nia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody albo zgłoszenia sprzeciwu.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Voster. Odbiorcami 
Państwa danych osobowych, w związku z realizacją celów wymienionych powyżej,  mogą być także podmioty 
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pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. podmioty powiązane z 
Voster, dostawcy usług IT, kancelarie prawne, dostawcy usług kurierskich lub pocztowych. 

Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku gdy 
Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f do celu wynikającego z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora jakim jest marketing bezpośredni przysługuje Państwo także 
prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacja o konsekwencjach nie podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy lub 
podjęcia współpracy pomiędzy Państwem a Voster. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być 
brak możliwości wykonania umowy lub realizacji pozostałych celów określonych powyżej.

MONITORING
Cel i podstawa przetwarzania
1. Monitoringiem wizyjnym objęto: halę magazynową, halę produkcyjną, parter budynku administracyjno- 

biurowego, teren zewnętrzny zakładu, teren wokół hali magazynowej, hali produkcyjnej oraz budynku 
administracyjno – biurowego wraz z miejscami parkingowymi.

2. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przeby-
wających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby 
narazić Administratora na szkodę.

3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 
ust.1 lit. c RODO (na podstawie art. 222 Kodeksu Pracy w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia),

Okres przetwarzania 
Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymal-
nie do 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie 
prawa.

Odbiorcy danych
Dane osobowe zawarte w systemie monitoringu wizyjnego obejmującego teren zewnętrzny zakładu oraz 
teren wokół hal magazynowych, produkcyjnych budynku administracyjno-biurowego, mogą być udostępnione 
firmie chroniącej obiekt. Administrator, w szczególnych sytuacjach, może udostępnić dane osobowe 
osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań np. osobom poszkodowanym w sytuacjach 
zarejestrowanych przez kamery systemu.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do treści danych prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza 
przepisy RODO.
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