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1)

GOSTAR SPECIAL TOOLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, posiadająca numer
REGON: 368092416, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5932608949, wpisana do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000960305 z siedzibą w
Szczerbięcinie 18, 83-113 Turze, zwane dalej GOSTAR TOOLS jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych
osobowych należy kierować pisemnie na adres: GOSTAR SPECIAL TOOLS Sp. z o.o.
Szczerbięcin 18, 83-113 Turze, pocztą elektroniczną na adres: office@gostar.tools. W
sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, e-mail iod@gostar.tools.

2)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
elektronicznie na adres iod@gostar.tools lub pisemnie na ww. adres siedziby
administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3)

Dane będą przetwarzane w celu:

4)

a)

konieczności przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy
lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO;

c)

realizacji prawnie uzasadnionych interesów GOSTAR TOOLS, takich jak: marketing
usług własnych, wykrywanie i eliminowanie nadużyć, cele wewnętrzne związane
ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele
dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli
statystycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d)

jednym lub większej liczbie, której dane dotyczą osoby wyrażającej zgodę
na przetwarzania danych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

e)

niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO;

f)

niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
Dane mogą być udostępniane upoważnionym organom państwowym na ich żądanie
złożone zgodnie z przepisami prawa do realizacji uzasadnionych celów, w szczególności
tych związanych z bezpieczeństwem państwa. Dane użytkowników mogą być również
udostępniane upoważnionym organom państwowym w celu wypełnienia obowiązku
nałożonego na GOSTAR TOOLS przez przepisy prawa. GOSTAR TOOLS nie dostarcza
dobrowolnie takich danych, o ile nie otrzyma prawnie upoważnionego żądania, które musi
spełnić, co zdarza się rzadko lub nigdy. Twoje dane osobowe mogą być powierzone
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kurierowi oraz podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom, BIG, i innym podmiotom,
które współpracują z GOSTAR TOOLS), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług przez
GOSTAR TOOLS.
5)

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych
osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać
na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych
przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych
przez Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w celu uzyskania kopii danych proszę
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

6)

GOSTAR TOOLS przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów
ich przetwarzania. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż
wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek
nałożony na GOSTAR TOOLS wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie
uzasadnionego interesu (np. w zakresie przechowywania dokumentacji przez okres
przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie
przedawnienia zostały one wszczęte).

7)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez GOSTAR TOOLS, ma prawo do:
a)

bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,

b)

dostępu do swoich danych osobowych,

c)

poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,

d)

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

e)

ograniczenia przetwarzania,

f)

przenoszenia danych,

g)

wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,

h)

nie podlegania proﬁlowaniu,

i)

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do PUODO), o którym mowa w art. 77
RODO - w razie uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie
z prawem lub w jakikolwiek sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

8)

W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), GOSTAR
TOOLS zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwo prawa do skorzystania
z tego uprawnienia, jeżeli:
a)

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności
wypowiedzi i informacji,
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9)

b)

przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez
administratora z obowiązków prawnych wynikających z przepisów,

c)

przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia,
ustalenia lub obrony roszczeń.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie wpływa na zgodność z prawem
ich przetwarzania przed wniesieniem sprzeciwu.

