
 

 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego 

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informację na temat przetwarzania 

danych osobowych przekazywanych przy składaniu i realizacji zamówień przez TRANSLAX. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Biuro Tłumaczeń TRANSLAX (ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, NIP: 9671197862). 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, zachowania kontaktu z klientami, udzielenia 

odpowiedzi na ewentualne pytania, rejestracji tłumaczeń dokumentów uwierzytelnionych w repertorium 

tłumacza przysięgłego. Ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych celów oraz odpowiadających 

im prawnie uzasadnionych interesów administratora. 

Dane osobowe uzyskane w toku realizacji zlecenia mogą być w bezwzględnie koniecznym zakresie 

udostępniane następującym kategoriom podmiotów: 

1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich 

przetwarzaniu (współpracujące z nami biura tłumaczeń i tłumacze indywidualni); 

2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę (firmy obsługujące przesyłki 

pocztowe, biura rachunkowe i księgowe, firmy zapewniające rozwiązania IT, firmy 

obsługujące płatności, banki, operatorzy telekomunikacyjni oraz uprawnione do tego 

organy państwowe). 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane na zasadzie dobrowolności od momentu ich 

uzyskania przez Administratora do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub 

gdy się zdezaktualizują. 

Osoby udostepniające swoje dane Administratorowi mają prawo wniesienia skargi do UODO jeśli dany 

Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

W ramach obowiązujących przepisów, właściciel danych ma następujące prawa: 

1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych); 

3. prawo do usunięcia danych; 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

6. prawo do przenoszenia danych; 

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Wszelkie zapytania, zgłoszenia, uwagi i prośby związane z danymi osobowymi i ich ochroną proszę 

kierować na adres: biuro@translax.eu. 

Z poważaniem, 

Rafał Kwiatkowski | Dyrektor Generalny 

tel. +48 728 203 164, r.kwiatkowski@translax.eu 
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In order to comply with the information obligation under Article 13(1) and (2) of the General Regulation on 

the Protection of Personal Data of 27 April 2016, we provide information on the processing of personal data 

provided when placing and processing orders by TRANSLAX. 

The administrator of your personal data is: 

TRANSLAX Translation Office (Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warsaw, VAT ID: PL9671197862). 

Personal data is processed in order to provide services, maintain contact with clients, answer potential 

questions, register translations of certified documents in the repertory of a sworn translator. Their 

processing is necessary for the realization of these purposes and the corresponding legitimate interests 

of the administrator. 

Personal data obtained during order processing may be made available to the following 

categories of entities to the extent strictly necessary: 

1. to subcontractors, i.e. entities that we use for their processing (cooperating 

translation agencies and freelance translators); 

2. to business partners whose offerings complement ours (mail service providers, 

accounting and bookkeeping firms, IT solutions providers, payment processors, banks, 

telecommunications operators, and governmental authorities). 

Your personal data will be processed and stored on a voluntary basis from the moment it is obtained by the 

Administrator until you object to its processing for this purpose or when it becomes obsolete. 

Persons providing their data to the Administrator have the right to lodge a complaint with the Officer if the 

Customer concerned considers that the processing of personal data violates the provisions of the General Data 

Protection Regulation of 27 April 2016. 

Within the framework of the applicable regulations, the data owner has the following rights: 

1. the right to access and obtain a copy of your personal data; 

2. the right to rectification (amendment of your data); 

3. the right to erasure of your data; 

4. the right to restrict the processing of your personal data; 

5. the right to object to the processing of your personal data; 

6. right to data portability; 

7. right to lodge a complaint with the supervisory authority; 

8. right to withdraw consent to the processing of personal data. 

Please send all queries, requests, comments, and demands relating to personal data and its 

protection to: biuro@translax.eu. 

Kindest Regards, 

Rafał Kwiatkowski | General Manager 

Tel. +48 728 203 164, r.kwiatkowski@translax.eu 
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