
INFORAMCJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych 
osobowych, czyli: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1), 
zwanym dalej „RODO” i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1000). 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że: 

Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest: 

Twierdza „Srebrna Góra” Sp. z o.o.  
mająca swoją siedzibę przy ulicy Krętej 4 w Srebrnej Górze 

NIP 8871684069, REGON 891503346 

Twierdza „Srebrna Góra” posiada osobowość prawną i działa na podstawie Umowy Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 

 W celu skontaktowania się z nami aby uzyskać szczegółowe informacji o przetwarzaniu 
Państwa danych osobowych prosimy o kontakt: 

Adres : 57-215 Srebrna Góra 
ul. Kręta 4, 

tel. 74 818 00 99 
e-mail: zarzad@forty.pl 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? 

      Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 
6 ust. 1 lit. a, b, c, i e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO ( tj. zgoda osoby, której dane dotyczą, 
wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, gdy jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym, gdy jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na 
podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Administrator przetwarza Państwa dane 
osobowe w związku z realizacją zadań wynikających z zakresu działalności Spółki. 

 

Komu mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe: 

 - na Państwa wniosek - Państwu lub Państwa przedstawicielowi ustawowemu; 

 organom władzy publicznej oraz organom samorządowym w zakresie niezbędnym do 
wykonywania przez te podmioty ich zadań; 

 podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi księgowej, obsługi bankowości, obsługi 
windykacyjnej, obsługi informatycznej, doradztwa prawnego, obsługi szkoleniowej, obsługi 
działalności turystycznej. 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

              Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez 
okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią 
się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez okres, w którym przepisy prawa nakazują 

mailto:zarzad@forty.pl


przechowywanie tych danych. Nagrania z monitoringu wizyjnego, znajdującego się na terenie 
Twierdzy przechowywane są przez okres 30 dni. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO )   

 

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Twierdzy „Srebrna Góra” Sp. z o.o.  w zakresie 
przetwarzania Państwa danych ? 

              Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, 

Osoba, której dane przetwarzamy może uzyskać od  nas potwierdzenia czy przetwarzamy jej 
dane osobowe. Jeśli tak, to może uzyskać dostęp do swoich danych oraz następujące informacje: 

 w jakich celach przetwarzane są dane osobowe? 

 jakie dane osobowe przetwarzamy? 

 komu udostępniamy dane osobowe? 

 jak długo przechowujemy dane osobowe? 

 jakie ma prawa w zakresie przetwarzania danych? 

 jakie jest źródło danych osobowych?  

 czy te dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – profilowaniu i 
jakie są tego konsekwencje? 

 jak można wnieść skargę do organu nadzorczego?  

 jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych  narusza przepisy RODO możecie 
skorzystać z przysługującego prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, 

tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, 

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) 

W celu uzyskania dostępu do swoich danych prosimy złożyć  wniosek o uzyskanie dostępu do 
danych do biura Spółki 

Formularz wniosku jest do pobrania na stronie internetowej w zakładce Ochrona Danych 
Osobowych.  

Odpowiedź zostanie udzielona Państwu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 
miesiąca od otrzymania żądania, w razie potrzeby termin może być przedłużony.  Jeżeli Państwa 
żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, administrator danych może odmówić 
podjęcia działań w związku z żądaniem.  

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 

Automatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych  

 Twierdza „Srebrna Góra” nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych 
osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.   

https://poczta.wp.pl/k/

