NEXT ONE Sp. z o.o. – ochrona danych osobowych
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest spółka NEXT ONE Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach,
ul. Pukowca 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000606331, NIP: 6342858083, REGON: 363896943,
o kapitale zakładowym w wysokości 20000,00zł.
KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH
Inspektor Ochrony Danych - Magdalena Małyszczuk,
e-mail: magdalena.malyszczuk@time-polska.pl, kom.: +48 728 859 110
Adres: NEXT ONE Sp. z o.o., 40-847 Katowice, ul. Pukowca 15
ZASADY OCHRONY DANYCH
NEXT ONE Sp. z o.o dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były
przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu
udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 216/679 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 (RODO) , Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze
zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez kontrahentów i pracowników zgody.
Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi
merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane,
wymagany prawem okres archiwizacji, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych
z oferowanymi przez nas usługami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że
udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
umowy powierzenia zawartej z NEXT ONE Sp. z o.o. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

NEXT ONE Sp. z o.o. przetwarza dane klientów w zakresie realizowanych umów oraz dane
pracowników w ramach procesu rekrutacji i realizacji przepisów prawa pracy.
NEXT ONE Sp. z o.o. stosuje wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, uzyskania kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu, poprawiania, uzupełniania, usunięcia danych,
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

ORGAN NADZORCZY I SKARGI
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi
na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

