
KLAUZULA  INFORMACYJNA   

ODNOŚNIE  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH   

PRZEZ  GLOBAL  COSMED  GROUP  S.A.   

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez GLOBAL 

COSMED GROUP S.A.  z siedzibą w Jaworze, ul. Kuziennicza 15 danych osobowych osób 

fizycznych korespondujących z GCG oraz danych osobowych pracowników, 

współpracowników, osób kontaktowych podmiotów współpracujących z GCG. Przekazywane 

informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 

(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 – tzw. 

RODO). 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka GLOBAL COSMED GROUP S.A.  

z siedzibą w Jaworze (59-400), ul. Kuziennicza 15;  

 

Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 

Spółkę mogą Państwo zgłaszać na adres e-mail: rodo@globalcosmed.eu lub listownie na adres: 

ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom; 

 

Jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane? 

 

Administrator zbiera i przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko służbowe. Państwa dane osobowe 

pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w trakcie wymiany korespondencji, a w wypadku 

danych osobowych pracowników, współpracowników, osób kontaktowych podmiotów 

współpracujących ze Spółką mogliśmy je także pozyskać od tego podmiotu lub innych 

partnerów biznesowych. 

 

W jakim cel są przetwarzane Państwa dane osobowe? 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu w celu: 

-  załatwienia sprawy z jaką się do nas Państwo zwrócili; 

-  rozpatrzenia i załatwienia reklamacji z jaką się do nas Państwo zwrócili; 

-  realizacji umów zawartych przez GCG z podmiotem, którego są Państwo pracownikiem, 

współpracownikiem lub osobą do kontaktu ; 

 

Komu mogą być udostępniane Państwa dane osobowe? 

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym spółkom grupy kapitałowej Global 

Cosmed oraz podmiotom, którym GCG może podzlecić realizację całości lub części umów w 

związku z realizacją których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe. Ponadto Pana/Pani dane 

osobowe w zakresie w jakim są przetwarzane w systemach informatycznych mogą być 

przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz GCG usługi informatyczne takie jak usługi 

hostingowe, wynajem serwerów i usługi archiwizacji danych.  
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Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interesy 

Administratora danych osobowych. 

 

Jak długo będą przetwarzana Państwa dane osobowe? 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu: 

 

-  załatwienia sprawy z jaką Państwo się do nas zwróciliście i wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń związanych z tą sprawą; 

-  rozpatrzenia i załatwienia reklamacji i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z 

reklamacją; 

- zakończenia współpracy/umowy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, 

współpracownikiem lub osobom do kontaktu i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń 

związanych ze współpracą z tym podmiotem; 

 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych? 

 

Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym 

w zakresie ochrony danych osobowych pracownikom GCG oraz ewentualnie pracowników 

podmiotów którym dane osobowe zostaną udostępnione. 

 

Jakie mają Państwo prawa odnośnie swoich danych osobowych? 

 

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo do złożenia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


