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O NAS 

Administrator 
danych 

Poprzez swoich reprezentantów prawnych, 
AlphaNet Sp. z o.o., z siedzibą w Sosnowcu 41-
214, przy ul. Małobądzkiej 4a  
privacy@forpsi.pl 

Inspektor 
Danych 
Osobowych 
(IDO) 

dpo@forpsi.pl  
 

 

JAKIE DANE  
PRZETWARZAMY? 

 

KATEGORIE DANYCH PRZYKŁADY RODZAJU DANYCH 

Dane osobowe Imię, nazwisko, nr(y) identyfikacji 
podatkowej, adres(y) e-mail, adres, region 
lub miasto zamieszkania,  numer telefonu, 
stacjonarnego i/lub komórkowego, 
narodowość  

 

DO CZEGO 
POTRZEBUJEMY DANYCH? 

Rejestracja i zarządzanie zapytaniami o kontakt i/lub materiałami 
informacyjnymi 
Dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu wdrożenia działań przed i po 
wystąpieniu z wnioskiem o rejestrację, w celu zarządzania informacjami i 
wnioskami o kontakt i/lub w celu przesyłania materiałów informacyjnych, 
uczestnictwa w webinarach lub innych wydarzeniach  oraz aby spełnić 
wszelkie inne obowiązki wynikające z niniejszych warunków. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania 
do podjęcia działań na żądanie Osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy, jak również  zapewnianie świadczeń związanych z wnioskiem o 
rejestrację, udzieleniem informacji, kontaktem i/lub przesyłaniem materiałów 
informacyjnych. 
Podanie danych jest opcjonalne i dobrowolne. Jeżeli jednak Osoba której 
dane dotyczą, odmówi podania danych, administrator nie będzie mógł 
świadczyć żądanej usługi. 

Działania promocyjne dotyczące Usług/Produktów oferowanych 
przez AlphaNet 
Dane Osoby, której one dotyczą, przetwarzane są w celu przesyłania, za 
wyraźną zgodą, komunikatów promocyjnych i ofert dotyczących 
Usług/Produktów Administratora, metodami tradycyjnymi (np. poczta 
tradycyjna, telefony stacjonarne) i/lub metodami automatycznymi (np. E-mail, 
SMS, MMS, faks, nagrane komunikaty). 
Podstawą prawną tego przetwarzania jest pierwotnie udzielona przez Osobę, 
której dane dotyczą, zgoda na przesłanie komunikatów promocyjnych, którą 
można swobodnie wycofać w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla 
zgodności z prawem jakiegokolwiek wcześniejszego przetwarzania. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jeżeli Osoba, której dane dotyczą, 
odmówi wyrażenia zgody, nie zostanie poinformowana o żadnych możliwych 
promocjach dotyczących wybranych Usług/Produktów Administratora, bez 
negatywnych konsekwencji dla stosunku umownego z administratorem 
danych. 

 

KOMU PRZEKAZUJEMY 
OSOBOWE KLIENTA? 

KATEGORIE ODBIORCÓW CEL 

Firmy należące do grupy 
Aruba S.p.A („Grupa Aruba”) 

Wypełnienie wymogów administracyjnych i 
dotyczących rachunkowości oraz 
wymogów usług umownych 

Osoby trzecie oraz spółki 
należące do grupy Aruba 
S.p.A. 

Realizacja usług (usług pomocy, 
serwisowania, dostawy/transportu 
produktów, świadczenie usług 
uzupełniających, dostawcy usług 

sieciowych i komunikacji elektronicznej) 
związanych z zamówioną usługą 

Zewnętrzni 
specjaliści/konsultanci oraz 
firmy konsultingowe 

Wypełnienie wymogów prawnych, 
realizacja praw, ochrona praw 
wynikających z umowy, windykacja 
wierzytelności 

Osoby należące do tych kategorii działają niezależnie jako odrębni 
administratorzy danych lub jako podmioty przetwarzające dane wyznaczone 
przez Administratora. Specjalnie upoważnieni do przetwarzania pracownicy 
Administratora, w tym stażyści, pracownicy tymczasowi, konsultanci, również 
mogą posiadać wiedzę o danych w związku z wykonywaniem powierzonych 
im zadań. W żadnym wypadku dane osobowe nie zostaną ujawnione, a zatem 
nie będą udostępniane osobom nieokreślonym w jakiejkolwiek formie, na 
przykład poprzez udostępnianie lub konsultacje. 

 
 

JAK PRZETWARZAMY 
DANE OSOBOWE KLIENTA? 

Dane będą przetwarzane ręcznie, elektronicznie i zdalnie oraz zgodnie z 
wymogami określonymi w odpowiednich przepisach, które mają na celu 
zapewnienie poufności, integralności i dostępności Danych oraz uniknięcie 
szkód materialnych lub moralnych. 

 
 

GDZIE PRZETWARZAMY 
DANE OSOBOWE KLIENTA? 

Dane są przechowywane w archiwach znajdujących się w krajach Unii 
Europejskiej. Jeżeli jest to konieczne do realizacji określonych celów, dane 
Osoby, której dotyczą, mogą być przekazywane za granicę, do krajów / 
organizacji poza Unią Europejską, gwarantując poziom ochrony danych 
osobowych uznany za odpowiedni przez Komisję Europejską na podstawie 
ich własnej decyzji lub w inny sposób na podstawie  innych odpowiednich 
zabezpieczeń, takich jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez 
Komisję Europejską lub zgoda Osoby, której dane dotyczą. Osoba, której 
dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania kopii wszelkich Danych 
przekazanych za granicę, a także listy krajów / organizacji, do których dane 
zostały przesłane, pisząc na adres privacy@forpsi.pl. 

 
 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY 
DANE OSOBOWE KLIENTA? 

Dane będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Osoby, 
której dane dotyczą, nie dłużej, niż jest to konieczne do celów zbierania 
danych, z uwagi na przepisy dotyczące działalności i sektorów, w których 
działa Administrator. Po upływie ustalonych terminów, Dane będą usuwane 
lub przetwarzane anonimowo, chyba że dalsze przechowywanie będzie 
konieczne w celu wypełnienia obowiązków (np. podatkowych i 
rachunkowych), które mogą utrzymywać się nawet po rozwiązaniu umowy lub 
w celu wykonania poleceń władz publicznych i/lub organów nadzorczych. 

 
 

JAKIE PRAWA 
PRZYSŁUGUJĄ KLIENTOWI? 

Osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z nami pod adresem 
privacy@forpsi.pl w celu skorzystania z prawa do uzyskania, w przypadkach 
przewidzianych w Rozporządzeniu, dostępu do dotyczących jej danych, 
usunięcia ich, sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia 
niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia 
danych i sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do 
właściwego polskiego organu ochrony danych osobowych (UODO) lub organu 
wykonującego swoje obowiązki i wykonującego swoje prawa w państwie 
członkowskim, w którym nastąpiło naruszenie, zgodnie z art. 77 
Rozporządzenia, a także do wniesienia odpowiedniego postępowania na 
podstawie art. 78 i 79 Rozporządzenia. 
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