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1. WPROWADZENIE 

Niniejsza polityka ochrony prywatności danych klientów, dostawców, partnerów biznesowych oraz użytkowników serwisu (dalej 

jako „Polityka” lub „Polityka prywatności”) dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych, których administratorem jest 

Stratosfera Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowym Świecie 57, 00-042

 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego  pod numerem  KRS  0000599203,

 posiadająca  numer  statystyczny  REGON  017450490 oraz  numer identyfikacji podatkowej NIP 5252226686 (dalej jako „Spółka”).

 
Realizacja celów Spółki wymaga przetwarzania danych osobowych. Podczas przetwarzania takich danych Spółka zobowiązuje się 

zachować zgodność z odpowiednimi przepisami, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), dalej „RODO”.

 
W

 

zakresie, w

 

jakim

 

przetwarzanie dotyczy

 

danych osobowych

 

(potencjalnego) klienta, (potencjalnego) dostawcy oraz 

(potencjalnego) partnera biznesowego, w treści Polityki podmioty te nazywane będą „Partnerami”. W zakresie, w jakim 

przetwarzanie dotyczy danych osobowych pracowników, współpracowników, reprezentantów Partnera oraz innych osób 

biorących udział w wykonaniu umowy zawartej przez Spółkę z Partnerem, podmioty te nazywane będą „Pracownikami 

Partnera”. W zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy danych osobowych użytkowników serwisu http://stratosfera.com (dalej 

„Serwis”), podmioty te nazywane będą „Użytkownikami”.

 
Polityka prywatności zawiera informacje o danych osobowych, które gromadzi Spółka oraz opisuje sposób, w jaki Spółka 

korzysta z tych danych i komu je powierza lub ujawnia.

 
Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, przy czym jej ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 19 maja 2020 roku. 

Polityka może ulegać zmianom, przy czym jej najnowsza wersja jest publikowana na naszej stronie internetowej. W przypadku 

wprowadzenia istotnych zmian, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani o takiej sytuacji.

 

 
2.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PARTNERÓW ORAZ PRACOWNIKÓW PARTNERÓW

 
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 
I.

  

Zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 
a)

 

weryfikacja Partnera celem zawarcia umowy –

 

celem zawarcia umowy Spółka może zweryfikować Partnera, np. w jawnych 

rejestrach;

 
b) zarządzanie relacjami –

 

realizacja umowy może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych w celu dostarczania, 

otrzymywania bądź administracji produktów lub usług. Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dalszej 

realizacji umowy, w tym realizacji usług dla klienta;

 
II.

  

Kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 



 




