
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ALFHAIM S.A. 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO), Spółka ALFHAIM S.A. z siedzibą w Lublinie jest w zakresie 

przekazanych nam danych osobowych Administratorem Danych Osobowych. W 

związku z tym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły 

tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.  

1) Administrator danych osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest: ALFHAIM S.A. z siedzibą w 

Lublinie (adres: 20-262 Lublin, ulica Bohdana Dobrzańskiego numer 3), REGON: 

380327235 i NIP: 9462681186, wpisana w do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod Nr 0000733718, której akta przechowuje Sąd Rejonowy 

Lublin – Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

 

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem: 

- korespondencyjnie na adres ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, 

- wysyłając wiadomość email: info@alfhaim.com 

- telefonicznie na numer tel: 666 733 666 

2) Cele przetwarzania  

Z uwagi na powyższe uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zebrane 

przez Administratora będą przetwarzane w następujących celach: 

- wykonania ewentualnych zobowiązań spółki wobec Pani/Pana powstałych na 

podstawie zawartych umów ewentualnie innej podstawy prawnej – podstawa z art. 6 

ust 1 lit. b RODO, 

- udzielenia odpowiedzi i wykonania obowiązku prawnego wynikającego z żądania 

sądów, organów państwowych i samorządowych w zakresie uzasadnionym 

obowiązkiem prawnym do udzielenie stosownych informacji – podstawa z art. 6 ust. 1 

lit c RODO, 

- archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - 

podstawa art. 6 ust 1 lit f RODO, 



 

 

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i zarzutami, 

co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa art. 6 ust 1 lit f RODO, 

- badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszych usług, co jest naszym 

prawnie uzasadnionym interesem - podstawa art. 6 ust 1 lit f RODO, 

- oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing 

bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawa art. 6 ust 

1 lit f RODO. 

3) Odbiorcy 

Dla realizacji w/w celów spółka jako Administrator może przekazań Państwa dane 

następującym kategoriom odbiorców:  

- bankom w celach z związanych z dokonywanymi wypłatami na rzecz 

Administratora, 

- audytorom upoważnionym przez Administratora do przeprowadzenia audytu, 

- do Państwa danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy/zleceniobiorcy 

Administratora, w szczególności spółka Alfhaim Sp. z o.o., biura księgowe i 

rachunkowe, firmy informatyczne, prawnicy, biura maklerskie oraz inne podmioty, z 

którymi Administrator współpracuje, na podstawie umów o powierzenie 

przetwarzania danych.  

4) Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich 

niepodanie może spowodować, że realizacja celów w jakim dane są przetwarzane 

może okazać się niemożliwa. 

5) Przekazywanie danych do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych 

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich, poza teren Polski. 

6) Uprawnienia  

Posiadają Państwo: 

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

- prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych, 

- prawo do usunięcia danych,  

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Możecie Państwo żądać, abyśmy 

ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich 



 

 

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa 

zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie 

chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli bo są Państwu potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa 

sprzeciwu względem przetwarzania danych, 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- prawo do przenoszenia danych (macie Państwo prawo otrzymać od nas w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały nam dostarczone na 

podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie także zlecić nam przesłanie tych 

danych bezpośrednio innemu podmiotowi), 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili 

możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą 

przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody 

przed jej wycofaniem.  

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub inny właściwy organ nadzorczy), gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.  

7) Czas przetwarzania 

Państwa dane będą przetwarzane: 

- przez czas niezbędny do wykonania przez spółkę zobowiązania wynikającego z 

zawartej umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.  

- przez czas wykonywania obowiązków prawnych: np. przez czas, w jakim przepisy 

zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji rachunkowej, 

- przez czas, w którym spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania 

obowiązku np. otrzymać karę finansową od organu administracji, 

- przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, np. 

przez okres, w którym przedawniają się roszczenia Użytkownika wobec 

Administratora z tytułu zawartej umowy, 

- dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i 

usług, do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym 

celu, cofniecie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody 

marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.  

8) Pliki cookies 



 

 

1. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki 

tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób 

potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Podczas korzystania ze strony 

internetowej w komputerze Użytkownika będą zapisywane krótkie informacje 

tekstowe zwane "cookies". Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane 

informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w 

urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

2. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 

informacji zawartych w plikach cookies. Czynności związane z instalacja plików 

„cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego oraz 

efektywnego korzystania ze strony internetowej.  

3. Administrator informuje, iż pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: 

nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są 

kierowane do strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio 

wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki 

której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i 

hasła, 

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich 
zainteresowań. 
5. Każda osoba odwiedzająca stronę internetową może poprzez modyfikację 

ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na 

swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce 

zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody 

na takie zapisywanie. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, 

że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym 

będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i 

uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

6. Administrator informuje, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej 

osoby odwiedzającej stronę internetową plików cookies nie powoduje zmian 

konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.  

7. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, 

która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania 

plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być 

jednak utrata pewnych funkcji strony internetowej www.alfhaim.com. Wyłączenie 

stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w 

http://www.alfhaim.com/


 

 

ramach strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji 

przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub 

oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej, z zastrzeżeniem tych, do 

których dostęp wymaga logowania. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem strony 

reklamodawców oraz partnerów.  

9. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie 

Administrator. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które 

pozwalałyby Administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych 

Użytkowników. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane 

dane osobowe. 

10. Administrator wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa 

techniczne bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej www.alfhaim.com. 

11. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności w każdej chwili. 

Nowa Polityka prywatności zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania na stronie 

internetowej Administratora. 
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