
 

 

LOCKUS Sp. z o.o. 
31-866 Kraków, ul. Skarżyńskiego 14, tel. +48 12 298 07 60, e-mail: kontakt@lockus.pl 

www.lockus.pl  
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000023101, o kapitale zakładowym 3.950.000 złotych opłaconym w całości. NIP 679-25-91-757, 

REGON 357089377 
SWIFT ALBPPLPW 

IBAN PL 15 2490 0005 0000 4520 8547 1396 

 

 
 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
LOCKUS Sp. z o.o z siedzibą przy ulicy Skarżyńskiego 14, 31-366 Kraków jako administrator danych 
osobowych pragnie poinformować partnerów biznesowych, przedstawicieli partnerów biznesowych i 
inne osoby, które w świetle obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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/GDPR) są osobami fizycznymi o celach, zakresach, kryteriach i czasie 
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących im prawach. 
Przedstawione informacje odnoszą się do danych otrzymywanych w związku z naszą działalnością 
między innymi działaniami marketingowymi, sprzedażą, zakupami, danymi zbieranymi poprzez 
formularze internetowe oraz na czas organizowanych przez nas wydarzeniach.  
 
Administrator Danych 
LOCKUS Sp. z o.o. 
ul. Skarżyńskiego 14 
31-366 Kraków 
 
Kontakt w sprawie danych osobowych 
W przypadku pytań oraz żądań związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez LOCKUS Sp. z 
o.o. prosimy o kontakt: 
 
LOCKUS Sp. z o.o. 
ul. Skarżyńskiego 14 
31-366 Kraków 
email: iod@lockus.pl 
 
 
Źródła danych oraz kategorie danych  
Dane osobowe przetwarzane w Lockus Sp.z o.o. mogą pochodzić: 

 od osoby której dotyczą (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, podczas 

organizowanego przez nas wydarzenia) 

 od innych osób (np. pracodawcy, współpracowników) 

 od innego podmiotu (np. firm z którymi współpracujemy) 

Jeżeli inna osoba lub podmiot udostępnienia Lockus Sp. z o. o dane osobowe. Spółka pobiera tylko 
podstawowe dane służbowe takie jak Imię, nazwisko, numer telefonu, email służbowy, stanowisko, 
nazwę firmy.  
 
 
Cel, Podstawa, Okres przetwarzania 
 
1. Cel: Przygotowanie, realizacja umowy lub zamówienia 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
Okres przetwarzania danych: do momentu zakończenia umowy, rozliczeń, zobowiązań oraz 
przedawnienia dokumentów rozliczeniowych według właściwych przepisów prawa. 
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Dobrowolność lub wymóg podania danych: niepodanie danych potrzebnych do zawarcia 
umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia. 
 
2. Cel: Marketing bezpośredni – promocja usług i organizowanych wydarzeń, nawiązywanie relacji 
biznesowych. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
Okres przetwarzania danych: do momentu sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO, 
bez wpływu na przetwarzanie przed jego złożeniem. 
Dobrowolność lub wymóg podania danych: podanie danych jest dobrowolne, nie podanie 
danych uniemożliwi nam przesłanie przedmiotowych informacji. 
 
3. Cel: Kontakt z pracownikami podmiotów z którymi została zawarta umowa lub w związku z 
wykonaniem zlecenia. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
Okres przetwarzania danych: do momentu zakończenia umowy lub wykonania zlecenie, 
rozliczeń, zobowiązań oraz przedawnienia dokumentów rozliczeniowych według właściwych 
przepisów prawa. 
Dobrowolność lub wymóg podania danych: podanie danych jest wymagane w związku z 
realizację umowy, konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji 
współpracy z Pani\Pana udziałem. 
 
4. Cel: Odpowiedź na pytania 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
Okres przetwarzania danych: do momentu sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO, 
bez wpływu na przetwarzanie przed jego złożeniem. 
Dobrowolność lub wymóg podania danych: podanie danych jest dobrowolne, nie podanie 
danych uniemożliwi nam przesłanie przedmiotowych informacji. 
 
5. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Lockus Sp. z o. o oraz 
mienia Spółki. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
Okres przetwarzania danych: Do momentu zapełnienia się pamięci rejestratora jednak nie 
dłużej niż 30 dni. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach materiał może być 
przechowywany przez dłuższy okres. 
 
Dane osobowe rejestrowane przez system monitoringu będą przekazywane wyłącznie na 
wniosek uprawnionego podmiotu publicznego na podstawie przepisów prawa.  
 
Na wniosek osoby której dane dotyczą, Lockus Sp. z o.o. może dostarczyć kopię 
przetwarzanych danych osobowych, o ile udostępnienie kopi nie będzie wpływało niekorzystne 
na prawa i wolności innych osób. 
 
Lockus Sp. z o. o nie prowadzi stałej identyfikacji osób rejestrowanych przez system 
monitoringu. W związku z tym w celu skorzystania przez osobę z przysługujących jej praw 
niezbędne jest aby osoba której dane dotyczą dostarczyła wraz z wnioskiem informacje 
pozwalająca ją zidentyfikować tak aby działanie to nie naruszyło praw i wolności innych osób 
zarejestrowanych w systemie. 
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Prawa Osób W Zakresie Danych Osobowych 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez 

nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, 

 modyfikacji i poprawienia swoich danych, 

 ograniczenia zakresu przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania, 

 całkowitego usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, 

 wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym 

wycofania zgody), 

 przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z 

udzieloną zgodą lub zawartą umową, 

 wniesienie skargi, w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu realizacji powyższych praw osoba, której dane dotyczą zobowiązana jest do złożenie 
odpowiedniego wniosku. Wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów prawa. Czas jego rozpatrzenia nie przekroczy terminu jednego miesiąca od 
daty jego złożenia. Jeżeli ze względu na typ wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, 
zostaną Państwo poinformowani o opóźnieniu i jego przyczynach. Odpowiedź na pierwszy wniosek jest 
bezpłatna. Jeżeli Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne – zastrzegamy sobie prawo do 
naliczenia opłat za udzielenie informacji. W momencie wystąpienia takiej sytuacji zostaną Państwo o 
tym poinformowani. Realizacja odpowiedzi na wniosek musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Jeżeli 
nie będziemy w stanie skutecznie potwierdzić Państwa tożsamości, zastrzegamy sobie prawo do 
określenia sposobu dostarczenia informacji będących przedmiotem wniosku.  
 
 
Odbiorcy danych 
 
Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom oraz spółką z Grupy Unima 2000 
które podejmują współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów 
biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Lockus Sp. z o.o. 
W przypadku zgłoszenia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Lockus Sp. z o.o. - Pani/Pana 
dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, partnerom, współorganizatorom, hotelom oraz 
innym podmiotom zaangażowanym w organizację wydarzenia. 
 
 
Przekazywanie do Państw trzecich 
 
Lockus Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do Państw Trzecich. 
 
 
Zautomatyzowane przetwarzanie danych 
 
W Lockus Sp. z o. o dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie są 
przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy profilowania.  


