
Klauzula informacyjna dla Klientów Spółki AGENCJA TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA „KONWÓJ” Sp. 
z o.o. 
Na podstawie przepisów tzw. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2018 
zwanego powszechnie RODO, przekazujemy Państwu informacje o zasadach dotyczących 
przetwarzania Państwa danych osobowych. 
 
Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest AGENCJA TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA 
„KONWÓJ” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grażyny 6, 31-217 Kraków, KRS nr: 0000389362.  
 
Na jakiej podstawie i w jakim celu są przetwarzane Państwa dane osobowe? 
Państwa dane osobowe są przetwarzane: 

1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy sytuacji, w 
której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych, 

2. na podstawie zawartej przez Państwa z AGENCJĄ TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA 
„KONWÓJ” umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

4. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na konieczności 
przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do kontaktu z Administratorem, w 
tym w szczególności w zakresie bieżącego wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),, 

5. na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
w szczególności wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia. 

 
Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo sprostowania i ich uzupełniania, 
2. prawo usunięcia danych osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że są one przetwarzane 

bezprawnie, 
3. prawo do przenoszenia danych osobowych jeżeli zachodzą przesłanki z art. 20 RODO, 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
6. prawo wniesienia sprzeciwu, w sytuacji w której dane osobowe są przetwarzane na 

podstawie prawnie uzasadnianego interesu, 
7. prawo do cofnięcia zgody w sytuacji, w której dane osobowe są przetwarzane na podstawie 

zgody.  
 
Jak długo Administrator będzie przetwarzał dane osobowe? 
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń z 
tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających 
z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzanie były w oparciu o 
wyrażenie zgody. 
 
Komu Administrator może ujawniać dane osobowe? 



Administrator może ujawniać przetwarzane dane osobowe podmiotom przetwarzającym 
świadczącym na jego rzecz usługi, jak również może ujawniać dane osobowe innym podmiotom z 
Grupy „Konwój”.  
Dodatkowo, dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom jak banki, firmy audytorskie 
lub firmy kurierskie. 
 
Jaka jest konsekwencja niepodania danych osobowych? 
Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub podjęcie innych działań, dla 
których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. 
 
Dlaczego „Konwój” przetwarza moje dane osobowe jeżeli nie jestem klientem „Konwoju”? 
AGENCJA TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA „KONWÓJ” Sp. z o.o. przetwarza również dane osób, które 
nie są jej klientami, ale ich dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przy zawieraniu 
umów o świadczenie usług ochrony. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której zostaliście Państwo 
wskazani jako osoby, które: 
- należy powiadomić w razie wypadku lub zdarzenia, 
- uruchomienia monitoringu lub alarmu, 
- odwołania interwencji.  
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO).  
 


