
 

Polityka Prywatności Top Rental Sp. z o.o. 

1. Kilka słów o RODO 
25 maja 2018 roku weszło w życie RODO czyli „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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

W skrócie: 
- Kraje UE ustaliły, iż ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych 
osobowych jest jednym z praw podstawowych każdego obywatela Unii 
- Jako że Świat się globalizuje, a dane osobowe są coraz częściej przetwarzane „ponad” granicami 
(np. za pośrednictwem internetu), Kraje UE ustaliły, że czas wprowadzić jednolite podejście do 
Administratorów Danych Osobowych i sposobu w jaki przetwarzają dane osobowe dla wszystkich 
krajów członkowskich. 

2. Kto to jest Administrator Danych Osobowych? 
Administratorem w myśl RODO jest podmiot, który „samodzielnie (...) ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych”.  

3. Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Jako Administrator, Top Rental Sp z o.o., Zawiła 61, 30-390 Kraków, NIP: 6792990032, przetwarza 
minimalną ilość danych potrzebną do świadczenia usług i zatrudniania pracowników. Dane 
powierzone nam zwyczajowo dotyczą naszych Klientów, potencjalnych Klientów, naszych 
Pracowników i Kontrahentów, i w szczególności zawierają: 
- dane identyfikacyjne, 
- dane adresowe, 
- dane kadrowe i inne dane wymagane do administracji personelu. 

Przetwarzanie wszystkich tych danych jest konieczne abyśmy mogli wykonać swoją część umowy 
wiążącą nas z naszymi Klientami, Pracownikami i Kontrahentami (RODO art 6 pkt 1b). Natomiast 
w relacji z naszymi Potencjalnymi Klientami działamy na podstawie zgody (RODO art 6 pkt 1a) 
lub naszego prawnie uzasadnionego interesu (RODO art 6 pkt 1f) do informowania o naszej ofercie. 

4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Co do zasady będziemy je przetwarzać tak krótko jak to możliwe. I tak: 



a) Dane Pracowników, Klientów i Kontrahentów – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
odnośnie retencji teczek osobowych oraz przedawnienia roszczeń (umownych, podatkowych, etc)  
b) Dane Potencjalnych Klientów – do momentu wycofania ich zgody na przetwarzanie do celów 
marketingu własnego lub  trzy lata od momentu pozyskania danych.  

5. Komu powierzamy Twoje dane? 

Generalnie nikomu, kto nie musi ich mieć. I tak: 
a) W Top Rental Sp z o.o., wszystkie osoby przez nas zatrudnione mające wgląd w dane osobowe 
są świadome odpowiedzialności jaka na nich ciąży. Zarządzamy dostępami do systemów oraz naszą 
siecią komputerową tak, aby wszystko odbywało się bezpiecznie. 
b) Przekazujemy dane naszym Partnerom działającym na nasze zlecenie (np. do biura księgowego, 
banku, etc)  
c) Możemy także przekazać dane innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu przesyłkę 
od nas), którzy pomagają nam dostarczyć Ci usługi bezpośrednio. 

Nie sprzedajemy danych osobowych, które zostały nam powierzone. Z wszystkimi podmiotami, 
którym powierzamy dane osobowe łączą nas stosowne umowy powierzenia lub inne, adekwatne 
metody upewnienia się że Twoje dane będą dobrze chronione. 

6. Gdy jesteśmy Administratorem Twoich danych, to jakie prawa ci przysługują? 

RODO daje Ci następujące prawa: 
- prawo do przejrzystej komunikacji od Administratora danych, 
- prawo dostępu do danych które zebraliśmy, 
- prawo do sprostowania danych, czyli ich poprawienia, 
- prawo do usunięcia danych, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  
- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania Twoich danych osobowych od nas lub wskazania 
innego administratora danych do którego chciałbyś żeby Twoje dane trafiły (jeśli będzie to 
technicznie wykonalne), 
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Urząd Ochrony Danych 
Osobowych. 

W jakiejkolwiek  sprawie związanej z ochroną danych osobowych zawsze możesz skontaktować się 
z nami najlepiej pisząc na info@toprental.pl 
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