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Polityka prywatności 

Ogólna informacja o ochronie danych osobowych 
przez Terawat Serwis Sp. z o.o. 

 
RODO 
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). 
RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce 
i wprowadziło szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na wiele 
dziedzin życia, w tym na korzystanie ze stron internetowych takich jak: www.terawat.pl 
 
Administrator Danych Osobowych 
Przekazane przez użytkownika dane osobowe są administrowane przez:  
Terawat Serwis Sp. z o.o., 41-902 Bytom, ul Wrocławska 94 
 
Informacje o przetwarzaniu danych w Terawat Serwis Sp. z o.o.  
(zwana dalej Terawat Serwis) 
Niniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych wyjaśniają, w jaki sposób spółka Terawat Serwis gromadzi, 
przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika w charakterze administratora danych osobowych podczas 
korzystania przez użytkownika z Witryn Terawat Serwis znajdujących się pod adresem www.terawat.pl 
Spółka Terawat Serwis zapewnia oraz odpowiada za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych 
użytkowników, 
a także wspiera działania i inicjatywy związane z ochroną tych danych. Użyte w niniejszej informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych określenie „dane osobowe” oznacza dowolne informacje, do których spółka Terawat Serwis 
posiada dostęp, odnoszące się do użytkownika jako osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. 
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne w celu realizacji naszych prawnie 
uzasadnionych interesów. Uważamy, że nasze interesy związane z przetwarzaniem określonych danych osobowych 
przeważają nad interesami osób, których dane dotyczą, również biorąc pod uwagę charakter danych osobowych, 
jakie przetwarzamy. Będziemy w miarę możliwości systematycznie równoważyć te interesy. Możemy także 
przetwarzać dane osobowe w celu spełnienia obowiązku prawnego. Możemy też w niektórych przypadkach poprosić 
Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych celach. Mają Państwo zawsze prawo 
wycofać tę zgodę, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed wycofaniem zgody. 
Spółka Terawat Serwis szanuje prawo użytkownika do prywatności i będzie przetwarzać jego dane osobowe 
wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Niniejsze informacje o przetwarzaniu 
danych osobowych odnoszą się do informacji gromadzonych podczas korzystania przez użytkownika z Witryn spółki 
i ich funkcjonalności. 
 
Dostęp do danych osobowych 
Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane jedynie w ramach polityki prywatności. 
 
Bezpieczeństwo 
Zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed 
przypadkowym lub bezprawnym przetwarzaniem, co oznacza między innymi, że gwarantujemy, iż: 

• Państwa dane osobowe są chronione przed niedozwolonym dostępem; 

• zapewniamy poufność Państwa danych osobowych; 

• utrzymana zostanie integralność i dostępność Państwa danych osobowych; 

• właściwy personel jest przeszkolony w zakresie wymogów dotyczących bezpieczeństwa informacji; 

• faktyczne przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych lub podejrzenia takich przypadków są zgłaszane 
zgodnie z obowiązującym prawem. 

Udostępniając wrażliwe dane osobowe za pomocą poczty elektronicznej, dołożymy wszelkich starań, aby 
zastosowano najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa (i wymagamy tego od naszych dostawców). 
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Przysługujące Państwu prawa w aspekcie przetwarzanych przez nas danych osobowych 
Prawo dostępu  
Mają Państwo prawo do kopii dotyczących Państwa danych osobowych, które przechowujemy, oraz do pewnych 
informacji dotyczących sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Informacje te są co do zasady przekazywane drogą 
elektroniczną. 
Prawo do sprostowania danych 
Podejmujemy uzasadnione środki gwarantujące, że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są 
prawidłowe i kompletne. Jeżeli jednak uznacie Państwo, że jest inaczej, możecie zwrócić się do nas o ich 
aktualizację lub zmianę. 
Prawo do usunięcia danych 
W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, na przykład 
gdy zgromadzone przez nas dane osobowe nie są już konieczne do realizacji pierwotnego celu lub w przypadku 
wycofania przez Państwa udzielonej wcześniej zgody. Taka decyzja będzie jednak zależeć od (innych) istotnych 
interesów, na przykład wtedy, gdy ciążą na nas prawne i ustawowe obowiązki uniemożliwiające nam spełnienie 
Państwa żądania. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania 
W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania Państwa danych 
osobowych, na przykład jeśli uważacie Państwo, że przechowywane przez nas dane osobowe mogą być 
nieprawidłowe lub że nie mamy już potrzeby ich wykorzystywania. 
Prawo do przenoszenia danych 
W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać od nas przekazania udostępnionych przez Państwa 
danych osobowych innej wskazanej przez Państwa osobie trzeciej. 
Prawo do sprzeciwu 
Mają Państwo prawo sprzeciwić się wobec czynności przetwarzania wynikających z naszych prawnie uzasadnionych 
interesów. Po złożeniu przez Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych na tej podstawie, 
chyba że będziemy mieć ważne i prawnie uzasadnione podstawy, aby przetwarzanie kontynuować. 
Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i/lub profilowania 
Macie Państwo prawo nie być przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które 
powoduje powstanie wobec Państwa skutków prawnych lub podobnych istotnych skutków. Zasadniczo nie stosujemy 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, ale jeśli mają Państwo poczucie, że w jakimś sensie 
jesteście Państwo przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, i nie zgadzacie się na jego 
konsekwencje, możecie  skontaktować się z nami za pomocą danych podanych poniżej i zażądać od nas weryfikacji 
decyzji. 
Prawo wycofania zgody 
Może się zdarzyć, że w określonych przypadkach poprosimy Państwa o zgodę. Mają wtedy Państwo prawo wycofać 
swoją zgodę na wykorzystywanie w przyszłości swoich danych osobowych. 
Prawo do złożenia skargi w organie ochrony danych 
Maja Państwo prawo złożyć skargę do nas, czyli do administratora lub do UODO - Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. W celu przekazania informacji dotyczących wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt pocztą 
elektroniczną na isiulczynska@terawat.pl 
Informacje o plikach „cookies” 
Na stronie spółki są zainstalowane technologie takie jak pliki „cookies” pomagają w korzystaniu z Witryn spółki 
poprzez udostępnianie podstawowych funkcji, takich jak: nawigacja po stronie, zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania strony. Pliki „cookies” zachowują stan sesji użytkownika na żądanie strony. Strona internetowa nie 
może działać poprawnie bez tych plików. 
 
Korespondencja drogą e-mailową ze spółką Terawat Serwis 
Przesyłane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych osobowych do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych. 
Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał lub przetwarza Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie 
w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów umownych, biznesowych, marketingowych, reklamacyjnych 
lub wynikających z innych szczególnych warunków współpracy. 
Nawiązanie korespondencji e-mailowej, złożenie zapytania ofertowego, przesłanie jakichkolwiek innych informacji, 
prośby o kontakt, etc. równoznaczne jest z Wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Wszystkie przesyłane przez Państwa dane osobowe, pod warunkiem, że są niezbędne dla Administratora Danych 
Osobowych mogą być lub są przetwarzane do realizacji następujących celów szczegółowych: 

• odpowiedzi na zapytania ofertowe, korespondencję; 

• realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności zawierania i realizacji umów 
handlowych, cywilno – prawnych, wystawiania, przechowywania rachunków, faktur oraz wszelkich 
dokumentów księgowych, czy rekrutacyjnych, jak również dla celów archiwizacyjnych; 

• ochrony praw i interesów Administratora Danych Osobowych zgodnie  
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z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń, windykacji, procesów sądowych, 
ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa publicznego. 

Podsumowanie 
Administrator Danych Osobowych – Terawat Serwis Sp. z o.o.  zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych, stosując przepisy prawa  
i zapewniając środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy 
nieuprawnionym dostępem lub innymi czynnościami niezgodnymi z prawem. 
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