
Administratorem Państwa danych osobowych jest Need Space Sp. z o.o. z siedzibą w 25-411 Kielce 
przy ulicy Bęczkowskiej 62a, zwana dalej Przedsiębiorstwem. 

 
1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Przedsiębiorstwo w następujących celach: 

• przedstawienia ofert Przedsiębiorstwa, w tym podmiotów współpracujących z 
Przedsiębiorstwem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO), 

• zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z Przedsiębiorstwem (na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. b i lit. c RODO), 

• realizacji przez Przedsiębiorstwo czynności wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, 
udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO), 

• prowadzenia procesów rekrutacyjnych Przedsiębiorstwa, 

• marketingu Przedsiębiorstwa lub podmiotów współpracujących z Przedsiębiorstwem (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

• tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Przedsiębiorstwa (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

• ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Przedsiębiorstwo w związku z prowadzoną 
działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami 
kierowanymi wobec Przedsiębiorstwa, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym 
sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach 
administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

2. W Przedsiębiorstwie został powołany Inspektor Ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych: iod@needspace.pl 
 
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres : 

• obowiązywania umowy zawartej z Przedsiębiorstwem oraz po jej zakończeniu w związku z 
obowiązkiem prawnym Przedsiębiorstwa wynikającym z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

• przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Przedsiębiorstwo w związku z 

prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec 

Przedsiębiorstwa, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z 

uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

• przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury oraz po jej zakończeniu w 
związku z obowiązkiem prawnym Przedsiębiorstwa wynikającym z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
4. Państwa dane mogą być udostępnione przez Przedsiębiorstwo: 

• podmiotom i organom, którym Przedsiębiorstwo jest zobowiązane lub upoważnione 

udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Przedsiębiorstwa danych 

osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

• agentom Przedsiębiorstwa, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w 

sprzedaży produktów i usług Przedsiębiorstwa lub organizującym akcje marketingowe, 

• podmiotom świadczącym dla Przedsiębiorstwa usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, 
pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz działającym na zlecenie Przedsiębiorstwa, 

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 



• podmiotom współpracującym z Przedsiębiorstwem, w związku z usługami i produktami 
oferowanymi przez te podmioty. 

 
5. Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne dla: 

• zawarcia i wykonania umowy zawartej z Przedsiębiorstwem, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z 
Przedsiębiorstwem, 

• otrzymywania ofert lub marketingu produktów i usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo, 
w tym podmiotów współpracujących z Przedsiębiorstwem, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług, 

• wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo, 
a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w tych procesach 
rekrutacyjnych. 

 
6. Państwa dane nie są profilowane oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, 
możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także 
skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia 
dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 
 
8. Przedsiębiorstwo obecnie nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarzy. Może się 
jednak okazać, że w czasie trwania umowy Przedsiębiorstwo zdecyduje się na przekazanie danych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo. 


