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Szanowny Kliencie,

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli 
tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). W związku   z tym pragniemy 
zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających 
z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy Cię  
poinformować, że:  
Administratorem Twoich danych osobowych jest S&A Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-347   
przy ul. Św. Piotra 4.
Twoje dane przetwarzanie są na podstawie:
1. art. 6.1.b RODO, o ile zwróciłeś się do nas w sprawie uzyskania oferty albo złożyłeś aplikację 

w sprawie zatrudnienia,
2. art. 6.1.f RODO, jeżeli odpowiadamy na wiadomość niezwiązaną z naszą współpracą. Na przykład 

w zakresie pytań o cenę,
3. art. 6.1.a RODO w przypadku uzyskania Twojej zgody na nasz marketing wobec Ciebie.

Dostarczymy Ci wyłącznie te informacje, o które prosiłeś/prosiłaś. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę 
na  kontakty marketingowe z naszej strony, to zastrzegamy sobie możliwość przesłania do Ciebie 
informacji o naszych produktach, lub usługach.  Jeśli jednak stwierdzisz, że takie informacje nie są 
dla Ciebie interesujące masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. W tym 
celu prosimy o kontakt w formie wiadomości mailowej na adres: rodo@s-a.pl 

Ponadto masz prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w tym celu prosimy o kontakt w formie 
mailowej na adres: rodo@s-a.pl 

Nie sprzedajemy lub w inny sposób nie przekazujemy Twoich danych osobowych na rzecz 
osób trzecich, z wyłączeniem organów mających do nich prawo na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów. 

Udostępnione nam dane są przez nas przechowywane przetwarzane zgodnie z zachowaniem 
odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Twoje 
dane będą przetwarzanie nie dłużej, niż to jest niezbędne do kontaktu z Tobą albo do ochrony 
przed roszczeniami.  Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych polityk 
i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.

Informujemy, że po spełnieniu przesłanek przewidzianych w RODO przysługuje Ci prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 
niekompletne,

3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
4) żądania od Administratora usunięcia danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 
Prawa wymienione w pkt 1-6 można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres email rodo@s-a.pl 
lub na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na 
adres e-mail: rodo@s-a.pl 

 Z wyrazami szacunku

 Zespół S&A S.A.


