
Alseva Pro Sp. z o.o.:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

W związku z  przetwarzaniem Państwa danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:  Alseva Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wykorzystanie prywatnych danych kontaktowych oraz wykorzystanie Pani/Pana
wizerunku na stronie internetowej w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
–art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj.: przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków Administratora
związanych z medycyną pracy.
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich 
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową lub do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim odbywa się ono na podstawie zgody bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody,
7) w przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
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Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy oraz jej realizacji.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla współpracowników

W związku z  przetwarzaniem Państwa danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:  Alseva Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) W przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.
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IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów i pracowników kontrahentów

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:  Alseva Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) W przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
X. Źródło pochodzenia danych osobowych i Kategorie danych.
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Źródłem Państwa danych osobowych w poniżej opisanym zakresie jest Państwa pracodawca/zleceniodawca. W
zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych
osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-
mail),  dane  adresowe  (adres  miejsca  zatrudnienia),  inne  dane  związane  z  zatrudnieniem  (np.  stanowisko
służbowe).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla inwestora

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:  Alseva Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) W przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
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Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
X. Źródło pochodzenia danych osobowych i Kategorie danych.
Źródłem Państwa danych osobowych w poniżej opisanym zakresie jest Państwa pracodawca/zleceniodawca. W
zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych
osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-
mail),  dane  adresowe  (adres  miejsca  zatrudnienia),  inne  dane  związane  z  zatrudnieniem  (np.  stanowisko
służbowe).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na pracowników

W związku z  przetwarzaniem Państwa danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:  Alseva Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wzięcie udziału w rekrutacji na stanowisko pracownicze, w oparciu o zgodę na
przetwarzanie danych osobowych;
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich 
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową lub do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim odbywa się ono na podstawie zgody bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody,
7) w przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  warunkiem  koniecznym  do  wzięcia  udziału  w  rekrutacji.
Konsekwencją  nie podania  przez  Państwa danych osobowych może skutkować  brakiem możliwości  wzięcia
udziału w rekrutacji.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
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Klauzula informacyjna dla klientów

W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016
r.,  Nr  119,  s.  1  oraz Dz.  Urz.  UE L z  23.05.2018,  Nr 127,  str.  2),  zwanego dalej  w skrócie  „RODO”,
informujemy iż:

I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:  Alseva Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  którym  jest  Anna  Walosińska,  kontakt  jest
możliwy  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:  iod.alseva@dpag.pl lub  poczty  tradycyjnej  pod  adresem
siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO tj.: w celu realizacji umowy,
–art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO tj.:  obrona przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy, co stanowi
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych.
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową.
 VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1)  żądania dostępu do swoich danych,
2)  uzyskania kopii swoich danych,
3)  sprostowania swoich danych,
4)  przeniesienia swoich danych,
5)  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
6)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych narusza przepisy.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
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Klauzula Informacyjna – załączana do maila

W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  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) (Dz. Urz. UE L
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie
„RODO”, informujemy iż:
I. Administrator.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alseva Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  którym  jest  Anna  Walosińska,  kontakt  jest
możliwy  za  pośrednictwem adresu e-mail:  iod.alseva@dpag.pl lub  poczty  tradycyjnej  pod adresem
siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 IV. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  kontrahenci  Administratora  oraz  podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane przetwarzane będą przez okres do 3 lat od zakończenia prowadzenia korespondencji.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu:
–prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
–prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
–prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
–prawo wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku jeśli  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych
osobowych.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  prowadzenia  korespondencji.  Niepodanie
danych może uniemożliwić prowadzenie korespondencji.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Pani  /  Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegały
profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na stronę internetową

W związku z  przetwarzaniem Państwa danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Alseva Pro Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.

mailto:iod.alseva@dpag.pl


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: skontaktowanie się pracownika Administratora z Państwem, w oparciu o zgodę na
przetwarzanie danych osobowych,
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
udzieleniu odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie
internetowej Administratora.
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane  osobowe,  co  do  zasady,  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  podmiotów
zewnętrznych,  które  na  podstawie  stosownych  umów,  przetwarzają  powierzone  dane  osobowe  przez
Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  udzielenia  odpowiedzi  na  Państwa
wiadomość lub do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
6) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, za pomocą wiadomość e-mail na adres ……………… lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej;
7) w przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na
wysłaną przez Państwa wiadomość. Konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych może być
brak możliwości zawarcia udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Alseva Sp. z o.o.:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów i pracowników kontrahentów

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych  jest  firma:  Alseva  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
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Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) W przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
X. Źródło pochodzenia danych osobowych i Kategorie danych.
Źródłem Państwa danych osobowych w poniżej opisanym zakresie jest Państwa pracodawca/zleceniodawca. W
zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych
osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-
mail),  dane  adresowe  (adres  miejsca  zatrudnienia),  inne  dane  związane  z  zatrudnieniem  (np.  stanowisko
służbowe).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

W związku z  przetwarzaniem Państwa danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
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Administratorem Państwa danych osobowych  jest  firma:  Alseva  Sp.  z  o.o. z  siedzibą w Krakowie  przy  ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wykorzystanie prywatnych danych kontaktowych oraz wykorzystanie Pani/Pana
wizerunku na stronie internetowej w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
–art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj.: przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków Administratora
związanych z medycyną pracy.
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich 
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową lub do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim odbywa się ono na podstawie zgody bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody,
7) w przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy oraz jej realizacji.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla współpracowników

W związku z  przetwarzaniem Państwa danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych  jest  firma:  Alseva  Sp.  z  o.o. z  siedzibą w Krakowie  przy  ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) W przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula Informacyjna – załączana do maila

W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  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) (Dz. Urz. UE L
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie
„RODO”, informujemy iż:
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I. Administrator.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alseva Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  którym  jest  Anna  Walosińska,  kontakt  jest
możliwy  za  pośrednictwem adresu e-mail:  iod.alseva@dpag.pl lub  poczty  tradycyjnej  pod adresem
siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 IV. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  kontrahenci  Administratora  oraz  podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane przetwarzane będą przez okres do 3 lat od zakończenia prowadzenia korespondencji.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu:
–prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
–prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
–prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
–prawo wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku jeśli  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych
osobowych.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  prowadzenia  korespondencji.  Niepodanie
danych może uniemożliwić prowadzenie korespondencji.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Pani  /  Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegały
profilowaniu.

Alseva Sp. z o.o., Sp. K.:

Klauzula informacyjna dla klientów

W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016
r.,  Nr  119,  s.  1  oraz Dz.  Urz.  UE L z  23.05.2018,  Nr 127,  str.  2),  zwanego dalej  w skrócie  „RODO”,
informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Alseva Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  którym  jest  Anna  Walosińska,  kontakt  jest
możliwy  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:  iod.alseva@dpag.pl lub  poczty  tradycyjnej  pod  adresem
siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

mailto:iod.alseva@dpag.pl
mailto:iod.alseva@dpag.pl


–art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO tj.: w celu realizacji umowy,
–art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO tj.:  obrona przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy, co stanowi
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych.
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową.
 VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1)  żądania dostępu do swoich danych,
2)  uzyskania kopii swoich danych,
3)  sprostowania swoich danych,
4)  przeniesienia swoich danych,
5)  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
6)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych narusza przepisy.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów i pracowników kontrahentów

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Alseva Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
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–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) W przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
X. Źródło pochodzenia danych osobowych i Kategorie danych.
Źródłem Państwa danych osobowych w poniżej opisanym zakresie jest Państwa pracodawca/zleceniodawca. W
zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych
osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-
mail),  dane  adresowe  (adres  miejsca  zatrudnienia),  inne  dane  związane  z  zatrudnieniem  (np.  stanowisko
służbowe).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników

W związku z  przetwarzaniem Państwa danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Alseva Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
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–art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wykorzystanie prywatnych danych kontaktowych oraz wykorzystanie Pani/Pana
wizerunku na stronie internetowej w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
–art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj.: przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków Administratora
związanych z medycyną pracy.
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich 
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową lub do momentu
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim odbywa się ono na podstawie zgody bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody,
7) w przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy oraz jej realizacji.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla współpracowników

W związku z  przetwarzaniem Państwa danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy iż:
I. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Alseva Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Krakowie przy ul.
Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.



Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod.alseva@dpag.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
–art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
–art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
–art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: realizacja prawnie uzasadnionego interesu przez Administratora, polegającego na
dochodzeniu roszczeń związanych z umową oraz ustaleniu osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych
do kontaktów w ramach wykonywania umowy;
IV. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem :
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów
władzy publicznej;
2. podmiotów zewnętrznych, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają powierzone dane osobowe
przez Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, przez okres wskazany
przez przepisy prawa oraz do momentu przedawnienia się roszczeń związanych z umową.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do danych,
2) prawo do sprostowania, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania,
4) prawo do sprzeciwu,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) W przypadku powzięcia informacji  o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII.  Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania  danych
osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i  realizacji umowy oraz
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Konsekwencją nie podania przez Państwa
danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula Informacyjna – załączana do maila

W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  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) (Dz. Urz. UE L
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie
„RODO”, informujemy iż:
I. Administrator.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alseva Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Krakowie przy
ul. Salwatorskiej 14 (kod pocztowy: 30-109).
II. Dane kontaktowe.
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Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  którym  jest  Anna  Walosińska,  kontakt  jest
możliwy  za  pośrednictwem adresu e-mail:  iod.alseva@dpag.pl lub  poczty  tradycyjnej  pod adresem
siedziby Administratora.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 IV. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  kontrahenci  Administratora  oraz  podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora.
V. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane przetwarzane będą przez okres do 3 lat od zakończenia prowadzenia korespondencji.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu:
–prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
–prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
–prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
–prawo wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku jeśli  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych
osobowych.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  prowadzenia  korespondencji.  Niepodanie
danych może uniemożliwić prowadzenie korespondencji.
IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie.
Pani  /  Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegały
profilowaniu.
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