
Szanowni Państwo,  

dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych. 

Wszystko po to, by zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

Jako administrator Państwa danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy. O 

wszystkich zmianach, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować 

na bieżąco. 

 
I. Dane Współadministratorów danych osobowych  

 
Uprzejmie informujemy, że Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami 

decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe są spółki:  

1) Solumus Spółka Akcyjna, z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP 365599238, REGON 

365599238, KRS 0000640579 

2) Solumus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 09-410 Płock, al. Armii Krajowej 

34 lok. 5 NIP: 774-320-45-48, REGON: 142996044, KRS: 0000971201 

3) Solumus Gas Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. 

Zdrojowa 40, NIP: 7543073372, REGON: 161535897; KRS: 0000465964 

4) Solumus Spółka Akcyjna Capital Spółka Komandytowa w likwidacji z siedzibą 02-927 

Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP: 5252649056, REGON: 363807425, KRS: 0000701568 

5) Repulse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 

40, NIP: 5213877511, REGON: 384446600, KRS: 0000805626 

6) Repulse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą 02-927 

Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP: 5213878456, REGON: 384534072, KRS: 0000826716 

 

Dalej jako  „Współadministator”,  łącznie jako „Współadministratorzy” 

Każdy ze Współadministratorów danych może być zaangażowany w przetwarzanie danych 

osobowych. W niniejszej klauzuli Współadministatorzy informują o wszelkich formach 

wykorzystywania danych osobowych na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących: 

1) dostawcami lub klientami w tym potencjalnymi,  

2) wspólnikami, pracownikami, współpracownikami, przedstawicielami ustawowymi, 

pełnomocnikami takich dostawców lub klientów lub 

3) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur. 

Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu z nami nie są pozyskiwanie przez nas 

bezpośrednio od tych osób, zwracamy się z prośbą o przekazanie poniższej informacji wszystkim 

osobom, które zgłosiliście Państwo do kontaktu w relacjach z nami, a także przekazanie tej informacji 

w przyszłości osobom, które będziecie zgłaszać do kontaktu z nami.  

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy 

zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.  

W szczególności pragniemy Panią/Pana poinformować o tym, że:  



1. Za wykonanie obowiązku informacyjnego jest odpowiedzialny każdy Współadministator.  

2. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw 

dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych. Przy czym, Współadministrator wskazany 

w pkt. 1  jest odpowiedzialny za realizację żądania właściciela danych osobowych. 

3. Współadministator wymieniony w pkt. 1 pełni funkcję punktu kontaktowego (pod adresem 

korespondencyjnym 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40 oraz pod adresem e-mail 

rodo@solumus.pl ) dla wszystkich podmiotów z Grupy Solumus.  

4. W każdym przypadku, każdy Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw właściciela 

danych osobowych pozostałym Współadministratorom, którzy przetwarzali dane osobowe oraz 

Współadministratorowi wymienionemu w pkt. 1. 

 

II.  Punkt kontaktowy  
 

Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych przez e-mail:  rodo@solumus.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Współadministratora wskazany w pkt I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania:  

W ramach współpracy ze swoimi Klientami Współadministatorzy przetwarzają dane osobowe 

pracowników i współpracowników firm, z którymi łączą  ich umowy cywilnoprawne.  

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu prawidłowego wykonania umowy, którą Państwa 

Firma zawarła z nami (art. 6 ust. 1 lit. b). 

Ponadto, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane, w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Współadministatorów, tj.: w celach archiwalnych 

(dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub 

wykazania wykonania obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, badania satysfakcji 

klientów, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z usług. 

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, 

Współadministratorzy mogą przetwarzać dane w tym celu, w zakresie określonym w zgodzie.  

IV. Okres przechowywania danych: 

 

I. W zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach - przez czas 

wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, w tym przez czas konieczny do realizacji 

zlecenia,  a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, 

II. W zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam 

przechowywać dane. 

III. W  zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu 

Spółki - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę 

tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane. 

Współadministator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z 

uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. 
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V. Odbiorcy danych: 

Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom 

odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Współadministatorów, 

podmiotom którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu świadczenia 

usług oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach,  w szczególności w zakresie 

usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji 

wydarzeń,  transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji,  audytorom, profesjonalnym 

doradcom. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie 

mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy 

pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych. 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: 

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein  

i Norwegia). 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą  
 
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują 
odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest: 
 
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
 
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne;  
 
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, 
gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
(ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, 
której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  
 
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której 
dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne 
z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą 
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy 
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  
 
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na 
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką 
osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  
 
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją 
przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na 
podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu. 
 



VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
 
W zakresie, w jakim udzielił(a) Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  
 
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

X. Informacja o dobrowolności: 

Państwa Firma przekazała nam Pani/Pani dane osobowe w celu należytej realizacji łączącej nas umowy. 

Przekazanie nam Pani/Pana danych osobowych wynika z Pani/Pana obowiązków określonych w umowie 

o pracę lub o współpracę, łączącą Panią/Pana z pracodawcą. 

XI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji względem Państwa.  

XII. Informacje o źródle danych: 

Pani/Pana dane zostały nam udostępnione przez firmę, którą Państwo reprezentują w kontaktach ze 

Współadministratorami, w związku z zawarciem pomiędzy nami umowy.  

XIII. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy: 

Zakres Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzają Współadministratorzy zależny jest od celów i 

kontekstów, dla których są one niezbędne i dla których zostały pozyskane. W szczególności 

Współadministratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, numer 

NIP, numer PESEL lub jego fragment, numer dokumentu tożsamości lub jego fragment), dane dotyczące 

zatrudnienia (nazwa, adres i dane identyfikacyjne firmy, którą Pani/Pan reprezentuje) oraz dane 

kontaktowe (w tym adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny). Szczegółowe informacje 

dotyczące zakresu danych uzyskacie Państwo od Współadministratorów, w tym pod adresem 

rodo@solumus.pl  
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