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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W FIRMIE KORADO, a.s. 

 
 
Szanowni klienci, partnerzy biznesowi, odwiedzający stronę internetową i osoby poszukujące pracy! Za 
pomocą tego dokumentu informujemy Cię o warunkach i okolicznościach przetwarzania Twoich danych 
osobowych w naszej firmie, o zapewnieniu ochrony danych osobowych oraz o Twoich prawach 
związanych z przetwarzaniem tych danych.  
 
Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o zgodność z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”) oraz przestrzegania odpowiednich krajowych 
przepisów prawa, w szczególności ustawy o przetwarzaniu danych osobowych (Ustawa nr 110/2019 
Dz. U.).  
 
Niniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych (dalej „Informacje”) wyjaśniają, jakie dane 
osobowe nasza firma gromadzi od Ciebie lub o Tobie, poprzez komunikację z Tobą, w związku z 
korzystaniem przez Ciebie z produktów i usług, które Ci dostarczamy, lub w związku z innymi relacjami 
biznesowymi pomiędzy nami. Niniejsze informacje wyjaśniają również, jakie dane osobowe 
pozyskujemy od innych osób lub źródeł oraz w jaki sposób wykorzystujemy te dane. 
 
Oprócz tej informacji podsumowującej, znajdziesz również pewne szczegóły dotyczące przetwarzania 
Twoich danych osobowych w dokumentach, które przekazujemy Ci w ramach wzajemnej komunikacji, 
w szczególności w dokumentacji umownej. 
 
Z biegiem czasu może nastąpić zmiana odpowiednich przepisów prawnych lub zmiana naszych 
warunków, procedur oraz sposobów przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych, Zawsze 
będziemy Cię informować za pośrednictwem aktualizacji niniejszych Informacji, chyba że dana zmiana 
wymaga od nas również poinformowania również w formie indywidualnej komunikacji (listownie lub 
pocztą elektroniczną).  
 
Niniejsza wersja Informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest ważna i skuteczna na dzień 
1.10.2021. Aktualna wersja tego dokumentu jest opublikowana na stronie https://www.korado.cz/. 

 
 

I. Informacje ogólne 
 
 

a. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych  
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka KORADO, a.s., REGON 25255843, z siedzibą 
pod adresem Bří Hubálků 869, Česká Třebová, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez 
Sąd Okręgowy w Hradcu Králové, sekcja B, wkładka 1500 (dalej „spółka”).  
 
Można skontaktować się ze spółką w sprawie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania 
pod powyższym adresem jej siedziby lub za pośrednictwem adresu e-mail: 
proti.korupcni.linka@korado.cz lub za pośrednictwem skrzynki danych ID: kpsetqz.  
 
Spółka nie ma obowiązku wyznaczania inspektora ochrony danych osobowych. W spółce nie 
ustanowiono tej funkcji. Spółka jest spółką dominująca grupy KORADO. W wyjątkowych przypadkach 
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez innych członków grupy KORADO jako 
podmioty przetwarzające.  

 
 

b. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych  
 
Podczas przetwarzania danych osobowych respektujemy Twoje prawa, przestrzegając zwłaszcza 
następujących zasad: 
 

https://www.korado.cz/
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• dane osobowe przetwarzane są w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i transparentny;  

• gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach, a 
przetwarzanie odbywa się w sposób zgodny z tymi celami;  

• przetwarzając dane osobowe ograniczamy się do niezbędnego minimum wystarczającego do 
realizacji wskazanych celów;  

• podejmujemy wszelkie racjonalne i dostępne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych 
podczas ich przetwarzania;  

• przetwarzamy tylko dokładne i aktualne dane osobowe, poprawiamy lub usuwamy niedokładne lub 
zbędne dane;  

• dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane są 
przetwarzane;  

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w sposób zapewniający odpowiednie 
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich ochronę za pomocą odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem 
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.   

 
 

c. Kategorie przetwarzanych danych osobowych (Jakie dane osobowe przetwarzamy?)  
 
W określonych przez nas celach przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych 
osobowych:  
 

• dane identyfikacyjne i adresowe: imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia, adres (miejsce 
zamieszkania, adres dostawy lub inny adres kontaktowy), w przypadku osoby fizycznej, 
przedsiębiorcy również nazwa firmy lub załącznik dołączany do nazwy, siedziba działalności i 
REGON;  

• elektroniczne dane kontaktowe: telefon, telefon komórkowy, faks, adres e-mail, identyfikator 
skrzynki danych;  

• inne dane elektroniczne: adres IP, dane o lokalizacji, dane przesyłane z przeglądarki internetowej 
klienta itp.;  

• inne dane osobowe wymagane do realizacji umowy: numer rachunku bankowego, zafakturowana 
kwota itp.;  

• informacje o zdolności kredytowej i wiarygodności: zapisy z wykonania zobowiązań płatniczych, w 
tym informacje z rejestrów publicznych.  

 
PESEL  
Przetwarzamy Twój PESEL tylko wtedy, gdy dobrowolnie wpiszesz go w umowie lub w innym miejscu, 
lub jeśli jest to wymagane przez prawo. W przypadku, gdy przekazujesz nam informacje o swoim 
numerze PESEL na podstawie lub w związku z zawartą umową, wyrażasz zgodę jako posiadacz tego 
numeru PESEL w rozumieniu § 13c ust. 1 ustawy nr 133/ 2000 Dz. U. w celu wykorzystania numeru 
PESEL na potrzeby rejestracji umów, wykonania i ochrony naszych praw, archiwizacji, przetwarzania i 
wykorzystywania zgodnie z tym celem. 

 

 

d. Źródła pozyskiwania danych osobowych (Skąd i jakie dane osobowe pozyskujemy?)  
 
Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, od osób trzecich, z publicznie dostępnych źródeł lub z 
własnej działalności. Bezpośrednio od Ciebie pozyskujemy dane osobowe zwłaszcza w ramach 
postępowania dotyczącego zawarcia umowy i dalej w trakcie jej realizacji lub podczas jakiejkolwiek 
formy komunikacji pomiędzy nami (personalnej, pisemnej, telefonicznej, elektronicznej - przede 
wszystkim za pośrednictwem e-mailu, rejestracji na stronie itp.) Od osób trzecich pozyskujemy dane 
osobowe przede wszystkim w przypadkach, kiedy te osoby trzecie wstępują do stosunku umownego 
pomiędzy naszą spółką a Tobą (różne typy pośredników). Możemy również uzyskać je od organów 
administracji państwowej lub innych osób trzecich podczas realizacji obowiązków prawnych lub na 
podstawie specjalnych przepisów prawa. W przypadkach, w których realizujemy nasze uprawnione 
interesy, zwłaszcza nasz interes rozważnego działania, Twoje podstawowe dane oraz niektóre inne 
dane możemy pozyskać ze źródeł publicznych – z rejestrów publicznych, np. z rejestru handlowego, 
księgi wieczystej, rejestru upadłości lub centralnego rejestru egzekucji i podobnych, ewentualnie z 
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portali społecznościowych (jeśli sam publikujesz tam swoje dane). Z własnej działalności pozyskujemy 
Twoje dane osobowe podczas oceny danych, które nam przekazujesz w związku z korzystaniem z 
naszych produktów i usług. 

 
 
 
 
 

e. Cel przetwarzania danych osobowych  
 
Pozyskane dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy zawsze w określonym celu i w zakresie 
niezbędnym w niniejszym celu. W zależności od charakteru naszego stosunku przetwarzamy dane 
osobowe zwłaszcza w następującym celu:  

• zawarcie umowy, realizacja umowy, załatwianie Twoich spraw;  

• realizacja naszych obowiązków prawnych;  

• realizacja i ochrona naszych uprawnionych interesów;  

• cele marketingowe.  

 

 

f. Tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych  
 
W celu przetwarzania Twoich danych osobowych musimy mieć zawsze co najmniej jeden z poniższych 
tytułów prawnych (uzasadniony powód przetwarzania):  
 

• Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  

• niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy;  

• realizacja obowiązku prawnego;  

• uprawniony interes naszej spółki oprócz przypadku, kiedy przed naszymi interesami pierwszeństwo 
mają Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.  

 

Najczęstszym tytułem prawnym przetwarzania będzie niezbędność przetwarzania danych osobowych 
w celu realizacji umowy, którą z Tobą zawrzemy oraz wypełnienie naszego obowiązku prawnego.  
W trakcie naszego stosunku umownego lub innego mogą wystąpić sytuacje związane z przetwarzaniem 
Twoich danych osobowych, których nie będzie mogli wykorzystać w konkretnym celu bez Twojej zgody. 
O takich sytuacjach poinformujemy Cię niezależnie i zaoferujemy Ci możliwość udzielenia naszej spółce 
zgody na wykorzystanie Twoich dokładnie określonych danych osobowych do konkretnie opisanego 
celu przez z góry określony czas. Udzielnie zgody zależy całkowicie od Ciebie. Jeśli nie będziemy mogli 
świadczyć naszych usług lub produktów bez Twojej zgody, zostaniesz o tym wcześniej poinformowany. 
Swoją decyzję oczywiście możesz kiedykolwiek zmienić i odwołać każdą udzieloną zgodę. Odwołanie 
zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych wychodzącego ze zgody wyrażonej jeszcze 
przed jej odwołaniem.  
Konkretne uprawnione interesy naszej spółki, które również mogą stać się tytułem prawnym 
przetwarzania Twoich danych osobowych, będą zawsze wynikały z rodzaju naszej współpracy lub 
charakteru naszego stosunku. Z reguły będzie chodzić o uprawniony interes w zakresie ochrony 
naszych praw, interes w zakresie przetwarzania danych celach statystycznych, interes zapewnienia 
naszego bezpieczeństwa informatycznego lub innego itp. 
 
 

g. Przekazanie danych osobowych osobom trzecim (odbiorcom), przekazanie danych 
osobowych za granicę  

 
Twoje dane osobowe przetwarza zarówno nasza spółka sama, jak i za pośrednictwem osób trzecich, tj. 
podmiotów przetwarzających dane osobowe. Zawsze staramy wybierać wystarczająco wiarygodne 
osoby jako podmioty przetwarzające dane osobowe. Ze wszystkimi naszymi podmiotami 
przetwarzającymi zawieramy zawsze pisemną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, która 
zawiera gwarancje w zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.  
Twoje dane możemy udostępnić osobom trzecim jako administratorom wyłącznie w przypadkach, kiedy 
nakłada to na nas lub umożliwia nam przepis prawa lub Twoje zgoda. Dane osobowe przekazujemy 
jednak w normalnym zakresie podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom - dostawcom usług 
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zewnętrznych (zazwyczaj usługi programowania lub innej pomocnicze usługi techniczne, dostawcy 
systemów komputerowych, usług serwerowych, rozsyłanie wiadomości e-mail oraz podmiotom 
świadczących usługi archiwizacji, operatorom serwerów (kopii zapasowych) lub innym operatorom 
technologii, którzy je przetwarzają w celu zapewnienia funkcjonalności właściwych usług lub innym 
członkom grupy KORADO. Możemy również udostępnić Twoje dane w niezbędnym zakresie doradcom 
prawnym, ekonomicznym i podatkowym oraz audytorom, którzy przetwarzają je w celu świadczenia 
usług doradztwa. Dane osobowe dotyczące dłużników mogą zostać udostępnione również spółce 
zapewniającej ubezpieczenia wierzytelności lub innym spółkom w celu egzekwowania wierzytelności. 
Na żądanie lub w przypadku podejrzenia o działalność niezgodną z prawem dane osobowe mogą być 
również przekazywane organom administracji publicznej. 
RODO ogranicza przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE. Nasze spółka standardowo 
nie przekazuje danych do krajów spoza UE. Może jednak stać się tak, że Twoje dane osobowe będą 
przetwarzane w systemie komputerowym, którego serwery będą znajdowały się poza terytorium UE, 
nawet pomimo faktu, że staramy się unikać takich sytuacji. W takim przypadku jako partnera umownego 
wybierzemy firmę, która będzie spełniała warunki zatwierdzone przez Komisję Europejską w zakresie 
bezpieczeństwa transmisji danych. Jeśli Twoje dane osobowe przekazywalibyśmy poza UE, w razie 
konieczności poinformujemy Cię o tym w odpowiedni sposób. 
 

h. Sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych  
 
Podczas przetwarzania danych osobowych nasza spółka postępuje zawsze w taki sposób, aby Twoje 
dane osobowe były należycie zabezpieczone i nie mogły stać się przedmiotem nadużycia.  
Przetwarzanie Twoich danych osobowych może być zarówno manualne, jak i zautomatyzowane. 
Zautomatyzowane przetwarzanie odbywa się w systemach informatycznych naszej spółki lub w 
systemach informacyjnych naszych podmiotów przetwarzających. Nie podejmujemy jednak żadnych 
decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które 
wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne.  
Twoje dane osobowe są przetwarzane przede wszystkich przez właściwych pracowników naszej spółki, 
którzy potrzebują mieć dostęp do tych danych osobowych w celu realizacji swoich obowiązków 
pracowniczych oraz są zobowiązani do zachowania poufności odnośnie wszystkich faktów i danych, o 
których dowiedzieli się podczas wykonywania swojej pracy. Oprócz tego dostęp do Twoich danych 
osobowych mają również pracownicy naszych podmiotów przetwarzających, wyłącznie w zakresie 
niezbędnym w celu wykonywania ich czynności dla naszej spółki. 
 
 

i. Okres, przez który będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe  
 
Nasza spółka przechowuje Twoje dane osobowe przez okres niezbędny w celu świadczenia produktów 
i usług, zakończenia wymaganych transakcji lub na inne niezbędne cele, jak również do przestrzegania 
naszych obowiązków prawnych, stosunków umownych, rozwiązywania sporów oraz prawnego 
egzekwowania uzgodnionych umów. Potrzeby te są różne w zależności od rodzaju świadczonego 
produktu lub usługi, typu stosunku umownego i dlatego rzeczywisty okres przechowywania danych 
może się wyraźnie różnić.  
Zawsze obowiązuje jednak, że gromadzimy wyłącznie takie dane osobowe na Twój temat, które są nam 
niezbędne w konkretnym celu, a Twoich danych nie przechowujemy dłużej niż określają przepisy prawa 
lub niż jest to wskazane ze względu na cel przetwarzania. Podczas określania Ustalając adekwatność 
czasu przetwarzania danych osobowych, opieramy go w szczególności na następujących aspektach (i) 
długość okresu przedawnienia, (ii) prawdopodobieństwo dochodzenia roszczeń prawnych, (iii) zwykłe 
procedury rynkowe, (iv) prawdopodobieństwo i znaczenie nadchodzących zagrożeń oraz (v) 
ewentualne rekomendacje organów nadzorczych.  
Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej ewentualnej zgody, przechowujemy przez czas, na jaki 
udzielono niniejszej zgody. W celu udokumentowania realizacji naszych obowiązków na podstawie 
przepisów o ochronie danych osobowych możemy również po wycofaniu zgody, przechowywać 
informacje o tym, jak uzyskaliśmy zgodę i czego dotyczyła, ewentualnie kiedy i jak została wycofana, 
przez odpowiedni okres (zazwyczaj maksymalnie 4 lata).  
W wyjątkowych przypadkach, na przykład podczas prowadzenia sporu sądowego, z powodu ochrony 
naszych uprawnionych interesów może dojść również do dłuższego przechowywania dokumentów 
zawierających Twoje dane osobowe. Chodzi zwłaszcza o przypadki, w których musielibyśmy tłumaczyć 
niniejsze dokumenty jako dowody w sporze sądowym, postępowaniu administracyjnym lub z powodu 
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wykonywania decyzji (z uwzględnieniem ustawowych terminów przedawnienia na podstawie obecnego 
kodeksu cywilnego np. w związku z udzielonymi gwarancjami). 

 
 

j. Twoje prawa w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych  
 
Kiedykolwiek podczas przetwarzania swoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących 
praw:  
 

• prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz sporządzenia kopii danych osobowych, które 
przetwarzamy na Twój temat.  

• prawo do poprawiania i uzupełniania Twoich danych osobowych, jeśli odkryjesz, że przetwarzamy 
nieprawidłowe lub niedokładne dane osobowe na Twój temat,  

• prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku spełnienia warunków określonych na mocy 
przepisów prawa,  

• prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, przy czym na Twoją prośbę 
możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych na określonych przez prawo 
warunkach,  

• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na innego administratora w przypadku, gdy 
przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy i 
jednocześnie przetwarzanie jest zautomatyzowane,  

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są 
przetwarzane do celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów naszej firmy.   Jeśli 
wniesiesz sprzeciw, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, dopóki nie wykażemy 
ważnych powodów przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów lub praw i wolności 
lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku przetwarzania danych 
osobowych w celu zaoferowania naszych produktów i usług niezwłocznie po wniesieniu sprzeciwu 
zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.    

 

Jeśli otrzymamy wniosek dotyczący skorzystania z powyższego prawa, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej 
w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, poinformujemy Cię o podjętych środkach.   Termin ten można 
w razie potrzeby z uwagi na złożoność i liczbę wniosków przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Nasza 
spółka w określonych przypadkach ustalonych w RODO nie ma obowiązku całkowicie lub częściowo 
przychylić się do wniosku. Stanie się tak zwłaszcza, jeśli wniosek będzie bezzasadny lub nieadekwatny, 
szczególnie jeśli będzie się powtarzał. W takich przypadkach możemy (i)  wymagać odpowiedniej opłaty 
uwzględniającej koszty administracyjne związane z przekazaniem wymaganych informacji lub 
komunikatów o podjęciu żądanych działań lub (ii) odmówić spełnienia żądania. Jeśli otrzymamy 
powyższy wniosek, ale będziemy mieć zasadne wątpliwości dotyczące tożsamości wnioskodawcy, 
możemy zwrócić się do niego z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do 
potwierdzenia jego tożsamości. Informację o tym, że skorzystałeś u nas ze swoich praw i jak 
rozpatrzyliśmy Twój wniosek, będziemy przechowywać przez określony czas (zazwyczaj 3-4 lata) w 
celu udokumentowania tego faktu, do celów statystycznych, poprawy naszych usług oraz ochrony 
naszych praw.  
Nie masz obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych. Zawsze w konkretnych sytuacjach 
poinformuje Cię, czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym i czy 
masz obowiązek przekazania danych osobowych. Następnie poinformujemy Cię, które Twoje dane 
osobowe są niezbędne do zawarcia właściwej umowy lub świadczenia usługi bądź korzystania z 
produktu, a Twoje ewentualna odmowa będzie dla nas oznaczała, że nie będziemy mogli przekazać czy 
oferowanego produktu lub świadczyć usługi lub zawrzeć z Tobą właściwą umowę.  
Może wydarzyć się tak, że Twoje dane osobowe zostaną nieprawidłową zarejestrowane lub staną się 
nieaktualne. Na Twój wniosek oczywiście je poprawimy lub uzupełnimy. Jeśli w Twoich danych nastąpi 
zmiana prosimy o poinformowanie o tych zmianach, żebyśmy mogli należycie zaktualizować Twoje 
dane, które przetwarzamy. 
 
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w inny sposób 
naruszamy Twoje prawa, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) lub prawo zwrócić się o ochronę sądową. 
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II. Uzupełniająca informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
 
Następujące informacje obejmują inne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dotyczące 
niektórych specyficznych przypadków. O ile w niniejszej uzupełniającej informacji nie wskazano inaczej, 
stosuje się w dalszym ciągu również w całym zakresie ogólne informacje wskazane art. I.  
 
 

a. Partnerzy umowni (osoby fizyczne)  
 
Kategorie przetwarzanych danych osobowych  
Jeśli jesteś naszym obecnym lub potencjalnym kontrahentem, nasza firma będzie przetwarzać również 
inne dane niż powyższe, takie jak dane określone w umowie, zafakturowane i zapłacone (należne) 
kwoty, dane dotyczące bieżących wyników i komunikacji z Tobą lub Twoimi pracownikami.   W związku 
z komunikacją z Tobą możemy zapisywać również niektóre dane techniczne, a więc czas wykonanej 
komunikacji i adresu IP, z którego została wysłana. Jeżeli jesteś naszym potencjalnym kontrahentem 
(przedsiębiorcą), możemy przetwarzać dane pozyskane z otwartych źródeł (np. z Twojej strony 
internetowej lub zleconych przez Ciebie reklam), aby móc skontaktować się z Tobą telefonicznie z ofertą 
usług. Takie podstawowe dane możemy zapisać w naszym systemie CRM w celu dalszego kontaktu.  

 
 
 

Cel przetwarzania danych osobowych  
Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych będzie zawarcie i realizacja zawartej umowy. 
W tym kontekście dane będą dalej wykorzystywane do rejestrowania w ewidencji i należytej realizacji 
stosunków umownych, do kontroli działań naszych pracowników, do celów statystycznych, dalszego 
rozwoju naszych usług - usługi związanej z zawartą umową albo naszych wewnętrznych procedur 
administracyjnych, w celu dochodzenia roszczeń oraz ochrony praw naszych i osób trzecich (np. innych 
kontrahentów), w szczególności przed działalnością niezgodną z prawem. Dane (w szczególności 
uzyskane z komunikacji z partnerem, takie jak adres IP i czas komunikacji) będą również 
wykorzystywane do celów bezpieczeństwa informatycznego. Ponadto dane osobowe będą 
wykorzystywane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności 
wynikających z przepisów o rachunkowości i podatkach, przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych (zarówno Twoich, jak i osób działających w Twoim imieniu), przepisów o regulacji reklamy 
itp. oraz w celach marketingu bezpośredniego (przesyłanie ofert na inne nasze produkty i usługi).  

 
 

Tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych  
Tytułem prawnym do przetwarzania Twoich danych jest niezbędność do realizacji umowy (w tym 
dochodzenie roszczeń), ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów (ewidencja stosunków 
umownych, ochrona przed działaniami niezgodnymi z prawem, w tym bezpieczeństwo IT, dalszy rozwój 
produktów lub usług, cele statystyczne, przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego) oraz prawnie 
uzasadnione interesy osób trzecich (w szczególności innych kontrahentów uczestniczących w realizacji 
umowy) oraz wypełnianie obowiązków prawnych (w szczególności zapobieganie działalności 
sprzecznej z prawem, spełnienie wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, 
rachunkowości oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych). 

 
Marketing bezpośredni  
Możemy również przetwarzać dane o naszych potencjalnych, obecnych lub byłych partnerach dla celów 
tzw. marketingu bezpośredniego, czyli zazwyczaj wysyłania e-maili lub kontaktu telefonicznego z 
ofertami produktów lub usług podobnych do tych, które od nas otrzymywałeś. Nie ma ograniczeń 
czasowych na wysyłanie ofert, jeśli jednak wyrazisz życzenie, abyśmy nie wysyłali Ci już więcej takich 
ofert nie będziemy ich do Ciebie wysyłać. W dalszym ciągu będziemy jednak przetwarzać podstawowe 
dane dotyczące wysyłania przez odpowiedni czas, aby móc wykazać, dlaczego wysłaliśmy Ci te oferty. 
Nie będziemy przekazywać Twoich danych żadnym osobom trzecim w celu przesyłania ofert (z 
wyjątkiem naszych podwykonawców – podmiotów przetwarzających, którzy będą dla nas przetwarzać 
te dane).  
Z naszej strony możemy przesylać Ci zgodnie z postanowieniami § 7 ustawy nr 480/2004 Dz. U. 
informacje handlowe na Twój adres (w tym wiadomości e-mail), możemy się z Tobą kontaktować za 
pomocą niepożądanych wiadomości directmail zawierających informacje handlowe dotyczące naszych 
produktów, działalności i usług. Możesz nie wyrazić zgody na wysyłanie takich wiadomości w dowolnym 
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momencie, najlepiej rezygnując z dalszego wysyłania wiadomości w linku, który zwykle będzie 
załączony w tym celu lub na adres siedziby naszej firmy lub za pośrednictwem adresu e-mail 
info@korado.cz. Taka odmowa nie wpływa – chyba że wyraźnie zaznaczysz inaczej – na wysyłanie 
innych rodzajów wiadomości handlowych niż te, na które odpowiadasz. 

 
 

b. Osoby kontaktowe naszych kontrahentów  
 
W ramach przetwarzania danych osobowych obecnych lub potencjalnych kontrahentów przetwarzamy 
również dane dotyczące ich osób kontaktowych (np. organów statutowych lub pracowników). W ten 
sposób zazwyczaj przetwarzane są dane dotyczące imienia i nazwiska takich osób, ich adresu e-mail, 
stanowiska pracy, numeru telefonu i ewentualnie protokołów spotkań z nimi. Dane te przetwarzane są 
w tych samych celach, w podobnym zakresie i przez podobny okres, jak dane kontrahentów. 
Poszczególni pracownicy naszej firmy mogą prowadzić własne listy osób kontaktowych, np. w 
kontaktach telefonicznych czy katalogach wizytówek. Numery telefonów, z którymi odbywała się 
komunikacja z urządzeń firmowych, są również przechowywane przez rozsądny czas w celu 
prawidłowego rozliczania usług telekomunikacyjnych, ochrony naszych praw oraz ewentualnego 
rozróżnienia między rozmowami prywatnymi i służbowymi. Jednak oprócz administratorów systemu 
dostęp do takich danych mają tylko pracownicy, z których urządzeń odbywała się komunikacja. 

 
 

c. Osoby ubiegające się o pracę  
 
Kategorie przetwarzanych danych osobowych  
W przypadku, gdy jesteś kandydatem do pracy w naszej firmie, oprócz podstawowych danych o Tobie 
(dane identyfikacyjne i kontaktowe), będziemy przetwarzać również dane z Twojego CV, takie jak dane 
o Twoje wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, umiejętności językowe itp. Możemy 
również przetwarzać dane o Twoich referencjach z poprzednich miejsc pracy lub dane kontaktowe 
Twoich byłych współpracowników lub pracodawców, które możesz nam przekazać i jednocześnie 
wyrazić zgodę na kontakt z nimi. W związku z osobistym spotkaniem lub rozmową telefoniczną z Tobą 
możemy również odnotować, jakie wywarłeś na nas wrażenie lub jak Twoje zachowanie odpowiada 
informacjom podanym w CV.  
Jeśli skontaktujemy się z Tobą bez Twojej uprzedniej zgody, zrobimy to wyłącznie na podstawie danych, 
które w tym celu podałeś (np. poprzez Twój profil LinkedIn, we własnym ogłoszeniu itp.).  
W związku z Twoją odpowiedzią na ogłoszenie o pracę w naszym serwisie możemy również 
przechowywać niektóre dane techniczne, tj. czas Twojej odpowiedzi oraz adres IP, z którego zostanie 
wysłana. 
 
Źródła pozyskiwania danych osobowych i sposób ich przetwarzania  
Będziemy przede wszystkim pozyskiwać dane bezpośrednio od Ciebie w ramach naszej komunikacji, 
niezależnie od jej formy (w takich przypadkach może to być zazwyczaj odpowiedź na reklamę, 
wypełnienie formularza na stronie internetowej itp.).  
W niektórych przypadkach (obsadzanie specjalistycznego stanowiska pracy) możemy pozyskać Twoje 
dane kontaktowe i inne informacje ze źródeł publicznych, np. z sieci LinkedIn lub z serwerów takich jak 
jobdnes.cz lub jobs.cz, za pośrednictwem których możemy udostępniać CV (w ramach takich usług, CV 
są udostępniane za Twoją zgodą).  
Po skontaktowaniu się z Tobą, za Twoją zgodą, włączymy Cię w odpowiedni proces rekrutacji na dane 
stanowisko lub do naszej bazy kandydatów. Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy przetwarzać Twoich 
danych w ten sposób i w tym celu. Możemy jednak przez odpowiedni czas przechowywać podstawowe 
informacje o tym, że skontaktowaliśmy się z Tobą i dlaczego to zrobiliśmy. Zgodę na udział w procesie 
rekrutacji możesz odwołać w dowolnym momencie (najlepiej wysyłając odpowiednią wiadomość do 
osoby kontaktowej z działu HR naszej firmy).  
Dla osób ubiegających się o pracę korzystamy również ze strony https://www.korado.cz/kariera.html.  
Jeśli pomyślnie przejdziesz proces selekcji i zostaniesz pracownikiem naszej firmy, podane przez Ciebie 
dane (zwłaszcza CV) mogą stać się częścią Twoich akt osobowych. 

 
Cel przetwarzania danych osobowych  
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przede wszystkim w celu wyłonienia odpowiedniego 
kandydata na stanowisko w ramach trwających procedur rekrutacyjnych (w tym współpracy 
zewnętrznej). Będziemy również wykorzystywać Twoje podstawowe dane identyfikacyjne w celu 
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ochrony praw naszej firmy lub osób trzecich przed ewentualnymi działaniami niezgodnymi z prawem, 
które mogłyby zostać podjęte w ramach takich czynności oraz w celach bezpieczeństwa 
informatycznego naszej strony internetowej i sieci.  
Będziemy również wykorzystywać dane o tym, w jaki sposób wyraziłeś zgodę lub podstawowe dane o 
Tobie oraz w jaki sposób pozyskaliśmy dane o Tobie w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków 
prawnych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych 
(udokumentowanie Twojej zgody na przetwarzanie danych, itp.) oraz ewentualnie w celach związanych 
z weryfikacją realizacji umów zawartych z operatorami ww. usług w celu udostępnienia CV.  
Przesyłając dane osobowe (np. odpowiadając na ogłoszenie lub wypełniając formularz na stronie) lub 
wyrażając zgodę na udział w procesie rekrutacji, zezwalasz naszej firmie na wykorzystanie Twoich 
danych osobowych w celu wybrania odpowiedniego kandydata na stanowisko w ramach aktualnego 
procesu rekrutacji, lub w ramach innej trwającej procedury rekrutacji na porównywalne stanowisko. 
Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane osobowe również w kontekście obsadzania innych 
stanowisk lub przyszłych procedur rekrutacyjnych, poprosimy Cię o zgodę na takie wykorzystanie. 

 
Tytuł prawny do przetwarzania danych osobowych  
Podstawą prawną ww. przetwarzania jest Twoja zgoda (w celu włączenia Cię do procesu rekrutacji lub 
w naszej bazie CV w celu zaoferowania pracy w przyszłości) oraz prawnie uzasadniony interes naszej 
firmy (zwłaszcza w przypadku początkowego pozyskiwania od Ciebie kontaktów w inny sposób niż za 
Twoją zgodą). Informujemy, że podanie danych osobowych do przetwarzania za Twoją zgodą jest z 
Twojej strony dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie będziemy mogli uwzględnić Cię w danym procesie 
rekrutacji.  
Ponadto podstawą prawną ww. przetwarzania jest również wypełnienie przez naszą firmę obowiązków 
prawnych, w szczególności w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie UE 
nr 2016/679). 

 
Okres, przez który będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe  
Przetwarzanie danych osobowych w podstawowym celu, tj. rekrutacja odpowiedniego kandydata na 
stanowisko w ramach trwającego procesu rekrutacji, będzie realizowane do czasu obsadzenia danego 
stanowiska i przez okres około 6 miesięcy po jego obsadzeniu (abyśmy mogli skontaktować się z Tobą 
z ofertą tego stanowiska w przypadku, gdy wstępnie wybrany kandydat nie wykaże się na tym 
stanowisku; po tym czasie nasza wzajemna komunikacja może zostać zarchiwizowana przez rozsądny 
okres w celu ochrony naszych praw lub praw osób trzecich). Jeśli Cię zatrudnimy, Twoje CV i inne 
podobne dane o Tobie staną się częścią Twoich akt osobowych i będziemy je przetwarzać tak długo, 
jak te akta będą przechowywane.  
W innych celach wymienionych powyżej (ochrona praw, bezpieczeństwo IT, wypełnianie obowiązków 
prawnych) będziemy przetwarzać niezbędne dane o Tobie (zazwyczaj jednak nie Twoje CV) przez 
rozsądny okres czasu. 
 

 
d. Odwiedzający stronę internetową (https://www.korado.cz/)  

 
Kategorie przetwarzanych danych osobowych  
Przetwarzamy głównie dane dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, adres IP, data 
i godzina dostępu, podstawowa lokalizacja geograficzna itp.   
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, przetwarzamy również dane dotyczące 
sposobu i czasu udzielenia lub cofnięcia zgody, w tym Twój adres IP, z którego zaznaczyłeś 
odpowiednie pole. 

 
Źródła pozyskiwania danych osobowych i sposób ich przetwarzania  
Źródłem danych osobowych, które przetwarzamy o Tobie, jest przede wszystkim Twoja aktywność na 
naszej stronie internetowej.  
Jeśli będziemy potrzebować od Ciebie danych, które bezpośrednio Cię identyfikują lub pozwolą nam 
się z Tobą skontaktować, wyraźnie o to poprosimy.  
Zazwyczaj przetwarzamy Twoje dane we własnych systemach komputerowych lub możemy korzystać 
z systemów firm trzecich (tzw. podmiotów przetwarzających).  

 
Cel przetwarzania danych osobowych  

• pomiar ruchu na naszej stronie  

• ulepszanie zawartości naszej strony i jej rozwój  
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• zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów i sieci przed atakami zewnętrznymi lub 
niewłaściwym wykorzystaniem przez użytkowników, zgodnie ze zwykłym standardem rynkowym  

• kontaktowanie się z Tobą w przypadku Twojego zapotrzebowania na nasze produkty 

• organizowanie seminariów i szkoleń 

• ubieganie się o wolne stanowisko pracy 

• organizowanie konkursów konsumenckich  

• prowadzenie ksiąg rachunkowych i wypełnianie innych obowiązków prawnych (np. 
dokumentowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych itp.). 

 

Pliki cookies  
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie lub innych podobnych identyfikatorów 
sieciowych, aby odróżnić poszczególne komputery i indywidualne ustawienia niektórych usług. Cookies 
to małe pliki tekstowe, które nasze serwery przechowują na poszczególnych komputerach za pomocą 
przeglądarki internetowej. Pliki cookies można traktować jako pamięć strony internetowej, która ich 
zdaniem rozpozna użytkownika na tym samym komputerze przy następnej wizycie. Pliki cookies nie są 
wykorzystywane do pozyskiwania wrażliwych danych osobowych. Standardowe przeglądarki 
internetowe obsługują zarządzanie plikami cookies. Skorzystaj z pomocy w swojej przeglądarce, aby 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Jeżeli Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę plików 
cookies, zakładamy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nasze serwery standardowych plików 
cookies. 
 

 
e. System kamer   

 

System kamer z zapisem działa na terenie firmy w celu ochrony mienia. Zapisy nie są dalej 
przetwarzane i personalizowane pod kątem danych osobowych. Nie przetwarzamy danych z systemów 
kamer w sposób ukierunkowany i wykorzystujemy je tylko w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach 
jako materiał dowodowy do ochrony mienia firmy. 

 

 

 

 

 

 

III.  Zagrożenia i zalecane procedury  
 
Każde przetwarzanie danych osobowych wiąże się z pewnym ryzykiem. Mogą one różnić się zakresem 
przetwarzanych danych oraz sposobem ich przetwarzania. Poniżej znajduje się kilka zalecanych 
praktyk, które mogą pomóc w lepszej ochronie Twoich danych:  
 

• Podając swoje dane osobowe, zawsze rozważ, czy naprawdę konieczne jest przekazywanie tych 
danych innej osobie. W szczególności powinieneś dokładnie rozważyć podanie danych, które 
odnoszą się do Twojego życia osobistego i aspektów jego życia niezwiązanych z celami, w jakich 
je podajesz, lub danych przeznaczonych do publikacji (np. Twoje komentarze pod artykułami itp.). 
Jeśli uważasz, że prosimy Cię o zbyt dużo danych, skontaktuj się z nami, zweryfikujemy zasadność 
naszej prośby.  

• Jeśli przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich (członków Twojej rodziny, pracowników itp.), 
również zastanów się, czy ich przekazywanie jest konieczne. W razie potrzeby zasięgnij zgody 
takich osób trzecich.  

• Jeśli jeden z naszych współpracowników poprosi Cię o podanie danych, nie bój się zapytać, czy 
jest to konieczne i czy cel przetwarzania nie może zostać osiągnięty nawet bez tych danych.  

• Szczególnie narażone są osoby poniżej 18 roku życia. Jeżeli przekazanie danych będzie dotyczyć 
tych osób, należy dokładnie rozważyć wszystkie okoliczności. Jednocześnie należy rozważyć, czy 
podanie takich danych nie wymaga zgody tych osób lub ich przedstawicieli prawnych (np. 
rodziców). Jeśli jesteś osobą poniżej 18 roku życia, zalecamy omówienie sprawy ze swoim 
przedstawicielem prawnym (rodzicem) lub osobny kontakt w tej sprawie.  
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• Jeśli logujesz się przy użyciu hasła, zawsze używaj unikalnego silnego hasła, którego nie będziesz 
używać dla innych urządzeń i dostępów. Nie udostępniaj ani nie ujawniaj nikomu swojego hasła. 
Nigdy nie poprosimy Cię o udostępnienie hasła, dlatego należy szczególnie uważać na różne 
prośby e-mail o podanie hasła, nawet jeśli są one podpisane naszą nazwą. Jest to prawdopodobnie 
podszywanie się w celu wyłudzenia, a następnie nadużycia hasła.  

• Jeśli przesyłasz nam poufne dane, spróbuj skorzystać z bezpiecznej metody komunikacji, takiej jak 
szyfrowanie pliku hasłem i przekazywanie hasła innym kanałem komunikacji.  

• Jeśli uważasz, że nasza firma nie wypełnia wszystkich zobowiązań, doszło do nieautoryzowanego 
wycieku danych lub innego podobnego zdarzenia, poinformuj nas o tym jak najszybciej. 

 


