
 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WEDŁUG ARTYKUŁU 13 GDPR  

Ze względu na to, że spółka ISOTRA a.s., IČO (REGON): 47679191, z siedzibą Bílovecká 

2411/1, Předměstí, 746 01 Opava, zapisana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym 

w Ostrawie, sygnatura akt B 3169 (dalej tylko „administrator“) jako administrator danych 

osobowych przetwarza dane osobowe w myśl ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony 

danych osobowych1 (dalej tylko „GDPR“), dla większości czynności przetwarzania jest w 

pozycji administratora. Wyjątkowo ISOTRA a.s. może być też w pozycji przetwarzającego dane 

osobowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ochrona i zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych jest dla spółki ISOTRA a.s. 

priorytetem. Dlatego spółka ISOTRA a.s. danym i ich ochronie poświęca należytą uwagę. 

Z tego powodu w niniejszym dokumencie informuje podmioty danych o realizowanym 

przetwarzaniu danych osobowych i o ich prawach w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przestrzeganych 

w ISOTRA a.s. i bliższe informacje dotyczące praw podmiotów danych można znaleźć na: 

https://www.isotra.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-isotra-a-s.  

ISOTRA a.s. niniejszym spełnia obowiązki informacyjne wobec podmiotów zgodnie z art. 13 

GDPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Adres e-mail administratora: isotra@isotra.cz     

Adres pocztowy: Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava 

Skrzynka danych: 8wiemb6 

Konkretne cele przetwarzania, powody prawne przetwarzania, kategorie przetwarzanych 

danych osobowych, odbiorcy i czas przetwarzania, są przejrzyście podane w poniższej tabeli. 

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane przez administratora do trzeciego kraju lub 

organizacji międzynarodowej. Przekazane dane osobowe mogą być użyte do celów 

podejmowania decyzji na bazie automatycznego przetwarzania, profilowania.   

 

 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

https://www.isotra.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-isotra-a-s
mailto:isotra@isotra.cz


 

 
Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Tytuł prawny 

przetwarzania danych 

osobowych2 

Kategorie danych osobowych Odbiorcy Czas ułożenia 

1. Ewidencja umów 
Uzasadniony interes 

administratora 

Imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, IČO 

(REGON), DIČ (NIP) osoby fizycznej prowadzącej 

działalność, siedziba osoby fizycznej 

prowadzącej działalność, adres zamieszkania, 

adres do kontaktów, numer telefonu, adres e-

mail, numer rachunku bankowego, podpis 

Eksternistyczny adwokat 

IBM Global Services Delivery Center 

Czech Republic, s.r.o., IČO 26244535, 

10 lat 

2. 
Ewidencja ofert dostawców, 

ewidencja klientów 

Uzasadniony interes 

administratora 

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 

siedziba firmy osoby fizycznej prowadzącej 

działalność, podpis 

 5 lat 

3. 
Tworzenie i ewidencja 

zamówień 

Spełnienie umowy, 

uzasadniony interes 

administratora 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu, adres e-mail, DIČ (NIP) osoby fizycznej 

prowadzącej działalność, podpis 

K2 atmitec s.r.o., IČO (REGON) 

42767717 
3 lata 

4. 
Wystawianie faktur, protokołów 

zdawczo-odbiorczych 

Pełnienie obowiązku 

ustawowego, spełnienie 

umowy 

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 

siedziba firmy osoby fizycznej prowadzącej 

działalność, podpis 

Instytucja bankowa do celów 

zapewnienia płatności 

według ustawy nr 

563/1991 Dz.U., o 

księgowości 

5. 
Wystawianie dokumentów 

fiskalnych 

Pełnienie obowiązku 

ustawowego, spełnienie 

umowy 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania  3 lata 

6. 
Zapewnienie przewozu towaru, 

odbiór towaru 

Spełnienie umowy, 

uzasadniony interes 

administratora 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, 

numer telefonu, podpis 
Eksternistyczni przewoźnicy 5 lat 

7. Załatwianie reklamacji 

Pełnienie obowiązku 

ustawowego, spełnienie 

umowy 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu, adres e-mail, podpis, numer rachunku 

bankowego 

 5 lat 

8. Dochodzenie wierzytelności Spełnienie umowy 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data 

urodzenia, pesel, DIČ (NIP) osoby fizycznej 

prowadzącej działalność, siedziba firmy osoby 

fizycznej prowadzącej działalność, numer 

telefonu, numer rachunku bankowego, adres e-

mail, numer telefonu, podpis 

Eksternistyczny adwokat 

Creditreform s.r.o., IČO (REGON) 

49615076, 

EOS KSI  Česká republika, s.r.o., IČO 

(REGON) 25117483, 

10 lat 

 
2 W myśl art. 6 GDPR. 



 

9. 

Korzystanie z systemów 

informacyjnych administratora, 

poczty elektronicznej, kopie 

zapasowe danych 

Pełnienie obowiązku 

ustawowego, spełnienie 

umowy, uzasadniony interes 

administratora 

Imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, IČO 

(REGON), DIČ (NIP) osoby fizycznej prowadzącej 

działalność, adres zamieszkania, adres do 

kontaktów, numer telefonu, adres e-mail, numer 

rachunku bankowego, podpis 

ID – KARTA s.r.o., IČO (REGON) 

25356259 

VUMS LEGEND, IČO (REGON) 

61855057 

K2 atmitec s.r.o., IČO (REGON) 

42767717 

TPV group s.r.o., IČO (REGON) 

25941879 

ICZ a.s., IČO (REGON) 25145444 

ATTN Consulting s.r.o., IČO (REGON) 

25894978 

Poneco Poděbrady s.r.o., IČO 

(REGON) 61682322 

NAM system, a.s., IČO (REGON) 

25862731 

NetDirect s.r.o, , IČO (REGON) 

24271098 

webProgress, s.r.o., , IČO (REGON) 

26282143 

DMS s.r.o., IČO (REGON) 49436392 

10 lat na potrzeby 

systemów 

informacyjnych i 

tworzenia kopii 

zapasowych 

danych 

1 rok na potrzeby 

korzystania z 

poczty 

elektronicznej 

10. 

Monitoring i ewidencja klientów 

w związku z ich moralnością 

płatniczą 

Uzasadniony interes 

administratora 

Imię, nazwisko, DIČ (NIP) osoby fizycznej 

prowadzącej działalność 

BISNODE Česká republika a.s., IČO 

(REGON) 45806314 
10 lat 

11. 

Organizacja konkursów dla 

klientów i wypełnienie przez 

klientów formularza 

kontaktowego umieszczonego 

na stronach internetowych 

administratora 

Uzasadniony interes 

administratora 
Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu 

Facebook 

webProgress, s.r.o.,IČO (REGON) 

26282143 

3 miesiące 

12. 

Prowadzenie e-shopu B2B 

przeznaczonego dla firm 

montażowych 

Spełnienie umowy 
Imię, nazwisko, DIČ (NIP), adres zamieszkania, 

adres e-mail, numer telefonu 

NetDirect s.r.o., IČO (REGON) 

24271098 

webProgress, s.r.o.,IČO (REGON) 

26282143 

5 lat 



 

13. 

Prowadzenie stron 

internetowych portal.isotra.cz 

do wkładania kontaktów przez 

sprzedawców 

Uzasadniony interes 

administratora 

Imię, nazwisko, DIČ (NIP), adres e-mail, numer 

telefonu 

webProgress, s.r.o.,IČO (REGON) 

26282143 
5 lat 

14. Zasyłanie biuletynu klientom 

Uzasadniony interes 

administratora, zgoda 

podmiotu danych 

Imię, nazwisko, adres e-mail 
webProgress, s.r.o.,IČO (REGON) 

26282143 
1 rok 

15. 

Funkcjonowanie systemu 

kamerowego na terenie 

administratora 

Uzasadniony interes 

administratora 
Nagranie video  3 miesiące 



 

Do podanych powyżej informacji administrator dodaje, że dane osobowe są przetwarzane 

przez czas niezbędny dla spełnienia podanych powyżej celów i odbiorcom są przekazywane 

tylko w minimalnym zakresie niezbędnym dla spełnienia danego celu. 

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przebiega na podstawie tytułu prawnego 

uzasadnionego interesu administratora (według art. 6 ust. 1 litera. f) GDPR), tym interesem 

jest należyte pełnienie zobowiązań wynikających z umów zawartych między nim, partnerami 

handlowymi, klientami lub innymi podmiotami, ewentualne dochodzenie praw przez 

administratora, oraz wykonywanie czynności w ramach przedmiotu działalności 

administratora. System kamerowy jest wykorzystywany przez administratora na jego terenie z 

powodu ochrony osób i majątku, który znajduje się na terenie administratora. Monitoring i 

ewidencja klientów w związku z ich moralnością płatniczą jest prowadzony z powodu ochrony 

interesów finansowych administratora i zapobiegania zawieraniu umów z podmiotami, które 

w przeszłości wielokrotnie nie dotrzymały swoich zobowiązań. 

Administrator niniejszym informuje podmioty danych o ich prawie żądania, na warunkach 

podanych w art. od 15 do 20 rozporządzenia GDPR dostępu do przetwarzanych danych 

osobowych, skorygowania przetwarzanych danych osobowych, usunięcia przetwarzanych 

danych osobowych, ograniczenia przetwarzania przetwarzanych danych osobowych, oraz 

prawie do nieprzenośności przetwarzanych danych osobowych.   

Administrator niniejszym informuje podmioty danych o prawie do podania sprzeciwu 

przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych na warunkach według art. 21 

rozporządzenia GDPR. 

Podanych powyżej praw i sprzeciw składający skargę ma prawo dochodzić i złożyć w 

pisemnej formie (wniosek z urzędowo uwierzytelnionym podpisem) lub w formie 

elektronicznej (e-mail z uznawanym podpisem elektronicznym lub wiadomość 

elektroniczna) według danych do kontaktów podanych powyżej. 

Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dochodzi do 

naruszenia GDPR, mają Państwo prawo do złożenia skargi w Urzędzie ds. Ochrony Danych 

Osobowych.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 


