
1. Administratorem danych osobowych jest: 

Teleaudio Dwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 

siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000545770, NIP 525-10-65-169, dane kontaktowe: telefon 22244 40 00, adres 

email rodo@teleaudio.pl 

2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują dane osobowe 

podane przez osobę, której dane dotyczą w zgłoszeniu dokonanych za 

pośrednictwem strony internetowej www.teleaudio.pl/kontakt, w tym: imię, 

nazwisko, numer telefonu, adres email. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie: 

a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO -w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania 

umowy, której osoba zainteresowana jest stroną lub do podjęcia działań na 

żądanie takiej osoby, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy 

należy rozumieć także -jeśli będzie to miało zastosowanie -regulamin serwisu,  

b)§ 6 ust. 1 pkt f) RODO -w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu 

realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w 

prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych 

do celów archiwizacji danych, w tym dla celów dowodowych.  

Pod pojęciem "RODO" należy rozumieć Rozporządzenie 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 (dalej jako: RODO). 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu: a) przyjęcia i wyjaśnienia / 

rozpoznania ewentualnej reklamacji, skargilub wniosku,b) przeprowadzenia 

procesu rekrutacji -jeśli zgłoszenie tego dotyczy i zawiera CV kandydata. c) 

archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w 

RODO, mogą być organizatorzy serwisów lub operatorzy telekomunikacyjni -

odnośnie procesu wyjaśnianiareklamacji i skarg składanych przez osoby 

korzystające z serwisulub dotyczących usług telekomunikacyjnych. 
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7. Dane osobowe w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) -przetwarzane będą 

przez okres korzystania przez osobę zainteresowaną zserwisuoraz rozpoznania 

ewentualnych reklamacjilub do dnia rozwiązania umowy zawartej między 

Administratorem, a osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe w zakresie 

wskazanym w ust. 3 lit. b) -przetwarzane będą do czasu upływu okresu 

ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa.  

8. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, 

prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak 

również prawo do przeniesienia danych. 

9. W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych 

osobowych uniemożliwidokonanie / rozpatrzenie zgłoszenia lub udzielenie na nie 

odpowiedzi.  

11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

kontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@teleaudio.pl 


