
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ  

UP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE 

 Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest UP sp. z o.o. z siedzibą 

w Przeźmierowie (62-081) przy ul. Rynkowej 58 (KRS 0000144940). 

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania 

Państwa danych osobowych w ramach korzystania z usługi znajdującego się na stronie internetowej 

Spółki - http://www.upfit.pl/kontakt formularza kontaktowego oraz przysługujących Państwu w 

związku z ich przetwarzaniem prawach. 

Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych będą mogli Państwo skontaktować się z naszym pracownikiem drogą mailową, pod 

adresem rodo@up-fit.pl. Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy 

rozwiać ewentualne wątpliwości. 

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na 

przesłane przez Państwa, przy pomocy znajdującego się na naszej stronie internetowej 

http://www.up-fit.pl/kontakt formularza kontaktowego, zapytanie. Dane przetwarzamy również na 

potrzeby działań marketingowych. 

Przetwarzanie danych osobowych ma w tym przypadku miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa 

dobrowolnej i wyraźnej zgody i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażona 

przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody. 

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem 

naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.  

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej, niż do czasu wycofania udzielonej zgody. 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych? 

Jako administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw 

wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia 

ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych osobowych. 

  



Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już 

niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę tj. gdy cofną Państwo swoją zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa 

danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny być 

usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane w 

związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa 

dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres 

pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane 

niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą 

nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; 

gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych 

odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to 

odbywa się w sposób automatyczny. 

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych 

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych? 

• gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez 

szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli, 

• gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są 

profilowane dla tego celu. 

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi 

służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 


