KLAUZULA INFORMACYJNA – klienci, dostawcy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:
1.Współadministratorami Pani/Pana danych jest:
Pierwszy współadministrator: Rafał Gulajski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma
Gulajski Rafał Gulajski ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica, posiadający NIP:969-031-13-36, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
Drugi współadministrator: Gulajski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą: ul. 1-go
Maja 7e, 42-674 Kopienica, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr. KRS: 0000713976, NIP: 645-255-44-21.
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy współadministratorami uzgodniliśmy
zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO:
- Pierwszy z Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co
oznacza, że Właściciel danych otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów kontaktując się z którymkolwiek z nich
- Każdy ze Współadministratorów odpowiada za umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych
osobowych, a Pierwszy współadministrator odpowiada za zrealizowanie żądań Właściciela danych
osobowych.
2. Ustaliliśmy wspólny punkt kontaktowy. Z współadministratorami można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 1-go Maja 7e, 42-674 Kopienica lub email:
monika@gulajski.pl lub osobiście w siedzibie współadministratorów.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- obsługi zapytań, przygotowania oferty; realizacji umowy, zamówienia – zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b
RODO,

- kontaktowania się z Panią/Panem, w celach związanych ze świadczeniem usług, sprzedaży
produktów, obsługi posprzedażowej - co stanowi prawnie uzasadniony interes współadministratorów
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- obsługi logistycznej zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim,
spedycyjnym i transportowym, Poczcie Polskiej, które dostarczą Twoje zamówienie lub
korespondencję z nim związaną – co stanowi prawnie uzasadniony interes współadministratorów –
zgodnie z art. 6 ust.1 lit f RODO,
- realizacji przez Współadministratorów obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym, np.
przepisów prawa podatkowego – zgodnie z art. 6 ust.1 lit c RODO,
- realizacje prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, w tym
dochodzenie ewentualnych roszczeń, cele marketingowe - zgodnie z art. 6 ust.1 lit f RODO .
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy, kontrahenci, podwykonawcy oraz osoby
współpracujące z współadministratorami, firma ubezpieczeniowa, Poczta Polska, firmy kurierskie i
transportowe, firmy windykacyjne oraz prawnicy; zewnętrzna firma księgowa, zewnętrzny serwis IT.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- w przypadku ofert i zapytań, które nie doszły do realizacji przez okres 2 lat
- w przypadku umów i realizacji – przez okres 5 lat od wystawienia faktury końcowej zgodnie z
przepisami księgowymi lub przez okres gwarancji.
- do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
W zależności od tego który z okresów będzie dłuższy.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy,
zamówienia i jej wykonania. Nie podanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty, zawarcia umowy,
zamówienia i jej wykonania.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.
11. Nie przekazujemy danych poza teren UE/EOG.

