
ZASADY OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH 

(RODO) 
 

 

 1. Administrator 

LATI media s.r.o., z siedzibą pod adresem Staničná 5, 044 13 Valaliky, Słowacja, REGON: 

51841690, NIP: 2120814663, (zwana dalej „Administratorem”) jest administratorem danych 

osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

2. Podmiot danych 

 

Podmiot danych jest Klient lub Odwiedzający Stronę Internetową, ponieważ ich dane 

osobowe są przetwarzane przez spółkę LATI media s.r.o., z siedzibą pod adresem Staničná 5, 

044 13 Valaliky, Słowacja, REGON: 51841690, NIP: 2120814663. 

3. Dane osobiste 

Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których podmiot danych jest zidentyfikowany 

lub możliwy do zidentyfikowania. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez LATI 

media s.r.o. z siedzibą Staničná 5, 044 13 Valaliky, Słowacja, REGON: 51841690, NIP: 

2120814663 zależy od celu, w jakim te dane osobowe są przetwarzane. Nie przetwarzamy 

szczególnych kategorii danych osobowych, które są szczególnie wrażliwe (dane ujawniające 

pochodzenie rasowe lub etniczne – nie ma więc możliwości przetwarzania narodowości, 

dane ujawniające poglądy polityczne, dane ujawniające wyznanie lub światopogląd, 

przynależność do związków zawodowych, a jeśli tak wyłącznie w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy, danych genetycznych, danych 

biometrycznych, danych dotyczących zdrowia oraz danych dotyczących życia seksualnego lub 

orientacji seksualnej). 

4. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych 

Klient przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe, przede wszystkim Kontakt oraz 

dane do faktury (imię i nazwisko, firma, siedziba, adres, REGON, NIP, e-mail, kontakt 

telefoniczny). Klient przekazuje Administratorowi dane osobowe dobrowolnie w celu dalszej 

komunikacji z nim. Bez podania danych Administrator nie może prawidłowo wywiązać się z 

relacji przedumownych i/lub umowy z Klientem, a tym samym nie byłoby możliwe jej 

zawarcie z Klientem. Celem przetwarzania tych danych osobowych jest komunikacja z 

Klientem, wystawienie dokumentu podatkowego, stosunki przedumowne i identyfikacja 

Klienta, realizacja działań marketingowych, informacje o promocjach, nowościach i rabatach. 



Jeżeli Klient i/lub Odwiedzający Stronę Internetową wypełni formularz kontaktowy lub złoży 

zamówienie na stronie Administratora, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych. 

5. Źródła danych osobowych 

Klient i/lub Odwiedzający Stronę Internetową wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych za pośrednictwem portalu internetowego. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego 

pola Klient i/lub Odwiedzający Stronę Internetową mogą wyrazić zgodę zgodnie z Ogólnym 

Rozporządzeniem o Ochronie Danych na przetwarzanie i przechowywanie przez 

Administratora jego danych osobowych, w szczególności tych wymienionych powyżej i/lub 

niezbędnych do działalności Administratora. 

6. Okres przechowywania danych 

Klient i/lub Odwiedzający Stronę Internetową udzielają Administratorowi tej zgody: 

- przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku 

umownego 

- przez okres bezwzględnie niezbędny do wykonania usług 

- na czas nieokreślony lub do odwołania w formie pisemnej 

7. Wycofanie zgody 

Klient i/lub Odwiedzający Stronę Internetową mogą w dowolnym momencie wycofać zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych na piśmie. Zgoda wygasa w ciągu 1 miesiąca od 

doręczenia Administratorowi cofnięcia zgody przez Klienta i/lub osobę odwiedzającą stronę 

internetową. 

8. Odbiorcy danych osobowych 

LATI media s.r.o., z siedzibą Staničná 5, 044 13 Valaliky, Słowacja, REGON: 51841690, NIP: 

2120814663, przetwarza dane osobowe głównie do własnych celów. Ponadto może 

przekazywać dane osobowe swoim partnerom biznesowym, w szczególności w celu realizacji 

stosunków umownych pomiędzy Administratorem a Klientem. 

9. Sposób przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie drogą elektroniczną. 

10. Zasady bezpieczeństwa danych osobowych 

Administrator oświadcza, że będzie zbierać dane osobowe wyłącznie w celu przetwarzania 

danych osobowych. 



Administrator oświadcza, że dopilnuje, aby dane osobowe były przetwarzane i 

wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiadający celowi, dla którego zostały zebrane. 

Administrator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi 

obyczajami i będzie działał w sposób niesprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego 

upoważnione oraz osoby uczestniczące we współpracy biznesowej, które w ten sposób 

spełniają samą istotę usługi. 

11. Postanowienia końcowe 

Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że ww. zgody udzielił Administratorowi dobrowolnie 

i jest uprawniony do ich wycofania w formie pisemnej w dowolnym momencie. Dokonując 

rejestracji Klient oświadcza, że został poinformowany o warunkach przetwarzania danych 

osobowych. 

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja zasad ochrony 

danych osobowych zostanie opublikowana na jego stronie internetowej. 

Zasady te zostały stworzone w celu wyjaśnienia ochrony danych osobowych oraz 

wzmocnienia przejrzystości w ich przetwarzaniu. 

 

Niniejsze zasady wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. 


