
RODO - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Hurtownia Artykuło� w Spoż�ywcżych i Prżemysłowych „Kama” M. Guldżin� ski, J. Kucharski Spo� łka Jawna ż
siedżibą  w  Kon� skich  jako  Administrator  danych  osobowych  prżywiążuje  sżcżego� lną  wagę  do
posżanowania   prywatnos�ci  oso� b,  kto� rych  dane  prżetwarżane  są  w  ramach  dżiałalnos�ci  Spo� łki.
Prżetwarżanie danych osobowych odbywa się żgodnie ż powsżechnie obowiążującymi prżepisami prawa,
w  tym  RODO,  obowiążującą  w  Spo� łce  Polityką  Ochrony  Danych  Osobowych,  ż  wykorżystaniem
nowocżesnych narżędżi żapewniających beżpiecżen� stwo danych. 

2. Wypełniając  obowiążek  informacyjny,  o  kto� rym  mowa  w  art.  13  ust.  1  i  2  oraż  art.  14  ust.  1  i  2
Rożporżądżenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ż dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony  oso� b  fiżycżnych  w  żwiążku  ż  prżetwarżaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
prżepływu  takich  danych  oraż  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogo� lne  rożporżądżenie  o  ochronie
danych) (Dż. U. UE. L. ż 2016 r. Nr 119, str. 1 ż po� ż�n. żm.), dalej żwanego RODO, poniż�ej żamiesżcżamy
informacje o prżetwarżaniu danych osobowych: 

1) Kliento� w będących osobami fiżycżnymi
2) Najemco� w, dżierż�awco� w będących osobami fiżycżnymi
3) Dostawco� w będących osobami fiżycżnymi
4) Nadawco� w i Odbiorco� w korespondencji e-mail
5) Użyskanych nie beżpos�rednio od osoby, kto� rej dane dotycżą

Tres�c�  informacji o prżetwarżaniu danych osobowych użyskac�  moż�na po kliknięciu na włas�ciwy odnos�nik
lub prżewinięciu tekstu na stronie. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

I. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe Administratora. 
Administratorem Twoich danych osobowych,  cżyli  osobą decydującą o tym, jak będą wykorżystywane
Twoje  dane  osobowe  jest:   Hurtownia  Artykułów  Spożywczych  i  Przemysłowych  „Kama”  M.
Guldziński,  J.  Kucharski  Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Końskich,  ul.  Towarowa  6,  26-200  Kon� skie,
wpisana do  Rejestru  Prżedsiębiorco� w Krajowego Rejestru  Sądowego  pod nr  KRS:  0000042805,   NIP:
6580001716.
W celu uzyskania  informacji  związanych  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych  możesz
skontaktować się z nami:  pisemnie na adres korespondencyjny:  Hurtownia Artykuło� w Spoż�ywcżych i
Prżemysłowych „Kama” M. Guldżin� ski, J. Kucharski Spo� łka Jawna ż siedżibą w Kon� skich, ul. Towarowa 6,
26-200  Kon� skie;  telefonicżnie  pod  numerem:  413751885;  poprżeż  adres   e-mail:
kamakonskie@pro.onet.pl; kontakt@kama-konskie.pl;

II. Cele  i  podstawy przetwarzania,  czyli  w jakim celu  i  na jakiej  podstawie  przetwarzamy
Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane. 

1. Twoje dane wykorżystywane są w celu:
a) żawarcia i wykonania  umowy sprżedaż�y/s�wiadcżenia usług, kto� rą ż nami żawarłes�   lub podjęcia

dżiałan�  prżed żawarciem umowy  żgodnie ż  art. 6 ust. 1 lit b) RODO –  prżeż cżas realiżacji umowy
lub do cżasu żawarcia umowy; 

b) wypełnienia ciąż�ących na Administratorże obowiążko� w prawnych, w tym obowiążko� w podatkowo-
księgowych  (wystawianie  i  prżechowywanie  faktur  VAT  oraż  innych  dokumento� w  księgowych),
rożpatrywanie reklamacji, prżekażywanie  danych organom administracji publicżnej lub  skarbowej
żgodnie  ż  art.  6  ust.  1  lit  c)  RODO  oraż  na  podstawie  obowiążujących  prżepiso� w  prawa  –  do
momentu  wygas�nięcia  obowiążko� w  prżechowywania  danych  wynikających  ż  prżepiso� w
podatkowych1 i prżepiso� w o rachunkowos�ci2 lub innych prżepiso� w obowiążującego prawa;

c) archiwalnym  (dowodowym)  dla  żabeżpiecżenia  informacji  na  wypadek  prawnej   potrżeby
wykażania fakto� w, co jest  nasżym prawnie użasadnionym interesem  żgodnie ż art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – do upływu okresu prżedawnienia potencjalnych rosżcżen� ;

1 art. 70 § 1 ustawy ż dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa- prżeż okres 5 lat licżonych od kon� ca roku
kalendarżowego, w kto� rym upłynął termin  płatnos�ci podatku do upływu terminu żobowiążania podatkowego.
2 Art.  74  ustawy  ż  dnia  29  wrżes�nia  1994  r.  o  rachunkowos�ci  -  prżeż  okres  5  lat  licżonych  od  pocżątku  roku
następującego po roku obrotowym, kto� rego dane dotycżą.
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d) ustalenia,  dochodżenia  lub  obrony  prżed  rosżcżeniami,  co  jest   nasżym  prawnie  użasadnionym
interesem  żgodnie ż art.  6 ust.  1 lit.  f)  RODO – do upływu okresu prżedawnienia potencjalnych
rosżcżen� ;

e) oferowania  prżeż  nas  produkto� w  i  usług  (marketing  beżpos�redni),  co  jest  nasżym  prawnie
użasadnionym  interesem   żgodnie  ż  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO  -  do  cżasu,  aż�  żgłosisż  sprżeciw
wżględem prżetwarżania w tym celu danych lub sami ustalimy, ż�e dane się żdeżaktualiżowały;

f) okres� lonym podcżas udżielania żgody na prżetwarżanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - do cżasu 
cofnięcia żgody.

III. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane mogą byc� prżekażywane następującym  odbiorcom danych:
1. Krajowej Administracji Skarbowej;
2. SYNERGIZER Sp. ż o.o. ż siedżibą w Białymstoku;
3. CARLSBERG POLSKA Sp. ż o.o. ż siedżibą w Warsżawie, KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. ż siedżibą w

Pożnaniu, MOKATE Sp. ż o.o. ż siedżibą w ZM orach, MOKATE S.A. ż siedżibą w Ustroniu, STORCK Sp. ż
o.o. ż siedżibą w Warsżawie, 

Twoje dane mogą byc� też�  prżekażywane następującym kategoriom odbiorco� w danych:
1. Organom pan� stwowym w oparciu o obowiążujące prżepisy prawa;  
2. Podmiotom:  obsługującym  nasże  systemy  teleinformatycżne  lub  udostępniającym  narżędżia

teleinformatycżne, hosting, usługi pocżty elektronicżnej, s�wiadcżącym usługi doradcże, konsultacyjne,
audytowe,  pomoc  prawną,  podatkową,  rachunkową;  prowadżącym  dżiałalnos�c�  pocżtową  lub
kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji lub dostarcżenia żamo� wionych prżeż Ciebie
produkto� w; s�wiadcżącym usługi bankowe, płatnicże w celu wykonywania rożlicżen�  finansowych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie prżekażujemy, ani nie planujemy prżekażywac�  Twoich danych osobowych  poża teren Europejskiego
Obsżaru Gospodarcżego.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyżji w sposo� b żautomatyżowany. Twoje dane  nie będą też�
profilowane. 

VI. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub
warunkiem  zawarcia  umowy,  czy  jesteś  zobowiązany  do  ich  podania  i  jakie  są
konsekwencje ich niepodania. 

Podanie prżeż Ciebie danych jest dobrowolne. Jeż�eli chcesż żawrżec�  ż nami umowę podanie danych jest
warunkiem żawarcia umowy. Brak podania danych uniemoż� liwi żawarcie umowy. 

VII.   Twoje prawa, czyli  z jakich praw możesz skorzystać  w związku z przetwarzaniem Twoich
danych.   

Prżysługuje Ci prawo do:
1. Dostępu do danych  - użyskania od Administratora potwierdżenia cży prżetwarżane są Twoje dane, a

jeż�eli  tak  to  jestes�  uprawniony  do  użyskania  dostępu  do  nich  oraż  użyskania  informacji  o
prżysługujących  prawach.

2. Otrzymywania  kopii  danych podlegających  prżetwarżaniu  -  pierwsża  kopia  jest  beżpłatna,  ża
kolejne kopie Administrator moż�e pobrac� opłatę wynikającą ż kosżto� w administracyjnych. 

3. Żądania  sprostowania   danych,  kto� re  są  nieprawidłowe  oraz  uzupełnienia danych,  kto� re  są
niekompletne.

4. Żądania  usunięcia  danych  –  w  prżypadkach  wskażanych  w  art.  17  RODO  w  sżcżego� lnos�ci  w
prżypadku,  gdy  dane  osobowe  nie  są  już�  nieżbędne  do  celo� w,  w  kto� rych  żostały  żebrane  lub
wniesiesż  sprżeciw  wobec  prżetwarżania  danych  opartego  na  prawnie  użasadnionym  interesie
Administratora   lub wobec prżetwarżania na potrżeby marketingu beżpos�redniego;

5. Żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  - w  prżypadkach  wskażanych  w art.  18  RODO  w
sżcżego� lnos�ci, gdy: kwestionujesż prawidłowos�c�  danych lub wniesiesż sprżeciw wobec prżetwarżania
danych opartego na prawnie użasadnionym interesie Administratora. 

6. Przenoszenia  danych  –  otrżymania  w  ustrukturyżowanym,  powsżechnie  uż�ywanym  formacie
nadającym  się  do  odcżytu  masżynowego  danych,  kto� re  dostarcżyłes�  Administratorowi;  oraż
prżesłania  tych  danych  innemu  administratorowi,  jeż�eli  prżetwarżanie  odbywa  się  na  podstawie



żgody lub na podstawie umowy oraż w sposo� b żautomatyżowany; oraż ż�ądania prżesłania danych
beżpos�rednio innemu administratorowi.

7. Wniesienia  skargi do organu nadzorczego - jeż�eli  uważ�asż, ż�e dane są prżetwarżane nieżgodnie ż
prawem moż�esż żłoż�yc�  w tej sprawie skargę do  Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych,  ul.
Stawki 2, 00-193 Warsżawa lub innego włas�ciwego organu nadżorcżego. 

8. Wniesienia sprzeciwu  wobec prżetwarżania danych opartego na prawnie użasadnionym interesie
Administratora. W takiej sytuacji należ�y nam opisac� Twoją sżcżego� lną sytuację, kto� ra Twoim żdaniem
użasadnia  żaprżestanie  prżeż  nas  prżetwarżania   danych.  Wo� wcżas  to  po  rożpatrżeniu  Twojego
wniosku prżestaniemy prżetwarżac�  Twoje dane objęte sprżeciwem. Dane te będżiemy mogli jednak
dalej  prżetwarżac�  jeż�eli  wykaż�emy:  istnienie  waż�nych  prawnie  użasadnionych  podstaw  do
prżetwarżania,  nadrżędnych   wobec Twoich praw, lub też� ,  ż�e  Twoje dane są nam nieżbędne  do
ustalenia, dochodżenia lub obrony rosżcżen� .

9. Wniesienia  sprzeciwu  wobec  prżetwarżania  danych w  celu  prowadżenia  marketingu
beżpos�redniego. Jeż�eli skorżystasż ż tego prawa żaprżestaniemy prżetwarżania danych w tym celu. 

10. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każ�dej chwili masż  prawo  cofnąc� żgodę
na prżetwarżanie danych, kto� re prżetwarżamy na podstawie Twojej żgody. Cofnięcie żgody nie będżie
wpływac� na żgodnos�c�  ż prawem prżetwarżania, kto� rego dokonano na podstawie Twojej żgody. 

Zakres każ�dego ż wyż�ej wymienionych praw, jak też�  sytuacje, w kto� rych moż�na ż nich skorżystac�   opisane
żostały w art. 15-22 RODO. To, ż kto� rego prawa moż�esż skorżystac� będżie użależ�nione od celu i podstawy
prawnej prżetwarżania danych.  Z powyż�sżych praw moż�esż skorżystac�  składając wniosek osobis�cie lub
wysyłając do nas  wniosek listownie lub pocżtą elektronicżną. Zażnacżamy jednak, ż�e prżed realiżacją
Twoich praw moż�emy potrżebowac� dodatkowych informacji potwierdżających Twoją  toż�samos�c�.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NAJEMCÓW, DZIERŻAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

I. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe Administratora. 
Administratorem Twoich danych osobowych,  cżyli  osobą decydującą o tym, jak będą wykorżystywane
Twoje  dane  osobowe  jest:   Hurtownia  Artykułów  Spożywczych  i  Przemysłowych  „Kama”  M.
Guldziński,  J.  Kucharski  Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Końskich,  ul.  Towarowa  6,  26-200  Kon� skie,
wpisana do  Rejestru  Prżedsiębiorco� w Krajowego Rejestru  Sądowego  pod nr  KRS:  0000042805,   NIP:
6580001716.
W celu uzyskania  informacji  związanych  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych  możesz
skontaktować się z nami:  pisemnie na adres korespondencyjny:  Hurtownia Artykuło� w Spoż�ywcżych i
Prżemysłowych „Kama” M. Guldżin� ski, J. Kucharski Spo� łka Jawna ż siedżibą w Kon� skich, ul. Towarowa 6,
26-200  Kon� skie;  telefonicżnie  pod  numerem:  413751885;  poprżeż  adres   e-mail:
kamakonskie@pro.onet.pl; kontakt@kama-konskie.pl;

II. Cele  i  podstawy przetwarzania,  czyli  w jakim celu  i  na jakiej  podstawie  przetwarzamy
Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane. 

1. Twoje dane wykorżystywane są w celu:
a) żawarcia i wykonania umowy najmu/dżierż�awy, kto� rą ż nami żawarłes�   lub podjęcia dżiałan�  prżed

żawarciem umowy  żgodnie ż  art. 6 ust. 1 lit b) RODO –  prżeż cżas realiżacji umowy lub do cżasu
żawarcia umowy; 

b) wypełnienia ciąż�ących na Administratorże obowiążko� w prawnych, w tym obowiążko� w podatkowo-
księgowych (wystawianie i  prżechowywanie faktur VAT oraż  innych dokumento� w księgowych),
rożpatrywanie reklamacji, prżekażywanie  danych organom administracji publicżnej lub  skarbowej
żgodnie  ż  art.  6  ust.  1  lit  c)  RODO  oraż  na  podstawie  obowiążujących  prżepiso� w  prawa  –  do
momentu  wygas�nięcia  obowiążko� w  prżechowywania  danych  wynikających  ż  prżepiso� w
podatkowych3 i prżepiso� w o rachunkowos�ci4 lub innych prżepiso� w obowiążującego prawa;

c) archiwalnym  (dowodowym)  dla  żabeżpiecżenia  informacji  na  wypadek  prawnej   potrżeby
wykażania fakto� w, co jest  nasżym prawnie użasadnionym interesem  żgodnie ż art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – do upływu okresu prżedawnienia potencjalnych rosżcżen� ;

3 art. 70 § 1 ustawy ż dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa- prżeż okres 5 lat licżonych od kon� ca roku
kalendarżowego, w kto� rym upłynął termin  płatnos�ci podatku do upływu terminu żobowiążania podatkowego.
4 Art.  74  ustawy  ż  dnia  29  wrżes�nia  1994  r.  o  rachunkowos�ci  -  prżeż  okres  5  lat  licżonych  od  pocżątku  roku
następującego po roku obrotowym, kto� rego dane dotycżą.
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d) ustalenia,  dochodżenia  lub  obrony  prżed  rosżcżeniami,  co  jest   nasżym  prawnie  użasadnionym
interesem  żgodnie ż art.  6 ust.  1 lit.  f)  RODO – do upływu okresu prżedawnienia potencjalnych
rosżcżen� ;

e) oferowania  prżeż  nas  produkto� w  i  usług  (marketing  beżpos�redni),  co  jest  nasżym  prawnie
użasadnionym  interesem   żgodnie  ż  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO  -  do  cżasu,  aż�  żgłosisż  sprżeciw
wżględem prżetwarżania w tym celu danych lub sami ustalimy, ż�e dane się żdeżaktualiżowały;

III. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane mogą byc� prżekażywane następującym  odbiorcom danych:
1. Krajowej Administracji Skarbowej;
Twoje dane mogą byc� też�  prżekażywane następującym kategoriom odbiorco� w danych:
1. Organom pan� stwowym w oparciu o obowiążujące prżepisy prawa;  
2. Podmiotom:  obsługującym  nasże  systemy  teleinformatycżne  lub  udostępniającym  narżędżia

teleinformatycżne, hosting, usługi pocżty elektronicżnej, s�wiadcżącym usługi doradcże, konsultacyjne,
audytowe,  pomoc  prawną,  podatkową,  rachunkową;  prowadżącym  dżiałalnos�c�  pocżtową  lub
kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji lub dostarcżenia żamo� wionych prżeż Ciebie
produkto� w; s�wiadcżącym usługi bankowe, płatnicże w celu wykonywania rożlicżen�  finansowych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie prżekażujemy, ani nie planujemy prżekażywac�  Twoich danych osobowych  poża teren Europejskiego
Obsżaru Gospodarcżego.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyżji w sposo� b żautomatyżowany. Twoje dane  nie będą też�
profilowane. 

VI. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub
warunkiem  zawarcia  umowy,  czy  jesteś  zobowiązany  do  ich  podania  i  jakie  są
konsekwencje ich niepodania. 

Podanie prżeż Ciebie danych jest dobrowolne. Jeż�eli chcesż żawrżec�  ż nami umowę podanie danych jest
warunkiem żawarcia umowy. Brak podania danych uniemoż� liwi żawarcie umowy.

VII. Twoje prawa, czyli  z jakich praw możesz skorzystać  w związku z przetwarzaniem Twoich
danych.   

Prżysługuje Ci prawo do:
1. Dostępu do danych  - użyskania od Administratora potwierdżenia cży prżetwarżane są Twoje dane, a

jeż�eli  tak  to  jestes�  uprawniony  do  użyskania  dostępu  do  nich  oraż  użyskania  informacji  o
prżysługujących  prawach.

2. Otrzymywania  kopii  danych podlegających  prżetwarżaniu  -  pierwsża  kopia  jest  beżpłatna,  ża
kolejne kopie Administrator moż�e pobrac� opłatę wynikającą ż kosżto� w administracyjnych. 

3. Żądania  sprostowania   danych,  kto� re  są  nieprawidłowe  oraz  uzupełnienia danych,  kto� re  są
niekompletne.

4. Żądania  usunięcia  danych  –  w  prżypadkach  wskażanych  w  art.  17  RODO  w  sżcżego� lnos�ci  w
prżypadku,  gdy  dane  osobowe  nie  są  już�  nieżbędne  do  celo� w,  w  kto� rych  żostały  żebrane  lub
wniesiesż  sprżeciw  wobec  prżetwarżania  danych  opartego  na  prawnie  użasadnionym  interesie
Administratora   lub wobec prżetwarżania na potrżeby marketingu beżpos�redniego;

5. Żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  - w  prżypadkach  wskażanych  w art.  18  RODO  w
sżcżego� lnos�ci, gdy: kwestionujesż prawidłowos�c�  danych lub wniesiesż sprżeciw wobec prżetwarżania
danych opartego na prawnie użasadnionym interesie Administratora. 

6. Przenoszenia  danych  –  otrżymania  w  ustrukturyżowanym,  powsżechnie  uż�ywanym  formacie
nadającym  się  do  odcżytu  masżynowego  danych,  kto� re  dostarcżyłes�  Administratorowi;  oraż
prżesłania  tych  danych  innemu  administratorowi,  jeż�eli  prżetwarżanie  odbywa  się  na  podstawie
żgody lub na podstawie umowy oraż w sposo� b żautomatyżowany; oraż ż�ądania prżesłania danych
beżpos�rednio innemu administratorowi.

7. Wniesienia  skargi do organu nadzorczego - jeż�eli  uważ�asż, ż�e dane są prżetwarżane nieżgodnie ż
prawem moż�esż żłoż�yc�  w tej sprawie skargę do  Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych,  ul.
Stawki 2, 00-193 Warsżawa lub innego włas�ciwego organu nadżorcżego. 

8. Wniesienia sprzeciwu  wobec prżetwarżania danych opartego na prawnie użasadnionym interesie
Administratora. W takiej sytuacji należ�y nam opisac� Twoją sżcżego� lną sytuację, kto� ra Twoim żdaniem



użasadnia  żaprżestanie  prżeż  nas  prżetwarżania   danych.  Wo� wcżas  to  po  rożpatrżeniu  Twojego
wniosku prżestaniemy prżetwarżac�  Twoje dane objęte sprżeciwem. Dane te będżiemy mogli jednak
dalej  prżetwarżac�  jeż�eli  wykaż�emy:  istnienie  waż�nych  prawnie  użasadnionych  podstaw  do
prżetwarżania,  nadrżędnych   wobec Twoich praw, lub też� ,  ż�e  Twoje dane są nam nieżbędne  do
ustalenia, dochodżenia lub obrony rosżcżen� .

9. Wniesienia  sprzeciwu  wobec  prżetwarżania  danych w  celu  prowadżenia  marketingu
beżpos�redniego. Jeż�eli skorżystasż ż tego prawa żaprżestaniemy prżetwarżania danych w tym celu. 

Zakres każ�dego ż wyż�ej  wymienionych praw, jak też�  sytuacje, w kto� rych moż�na ż nich skorżystac�
opisane żostały w art. 15-22 RODO. To, ż kto� rego prawa moż�esż skorżystac�  będżie użależ�nione od celu i
podstawy  prawnej  prżetwarżania  danych.  Z  powyż�sżych  praw  moż�esż  skorżystac�  składając  wniosek
osobis�cie lub wysyłając do nas  wniosek listownie lub pocżtą elektronicżną. Zażnacżamy jednak, ż�e prżed
realiżacją  Twoich  praw  moż�emy  potrżebowac�  dodatkowych  informacji  potwierdżających  Twoją
toż�samos�c�.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI

I. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe Administratora. 
Administratorem Twoich danych osobowych,  cżyli  osobą decydującą o tym, jak będą wykorżystywane
Twoje  dane  osobowe  jest:   Hurtownia  Artykułów  Spożywczych  i  Przemysłowych  „Kama”  M.
Guldziński,  J.  Kucharski  Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Końskich,  ul.  Towarowa  6,  26-200  Kon� skie,
wpisana do  Rejestru  Prżedsiębiorco� w Krajowego Rejestru  Sądowego  pod nr  KRS:  0000042805,   NIP:
6580001716.
W celu uzyskania  informacji  związanych  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych  możesz
skontaktować się z nami:  pisemnie na adres korespondencyjny:  Hurtownia Artykuło� w Spoż�ywcżych i
Prżemysłowych „Kama” M. Guldżin� ski, J. Kucharski Spo� łka Jawna ż siedżibą w Kon� skich, ul. Towarowa 6,
26-200  Kon� skie;  telefonicżnie  pod  numerem:  413751885;  poprżeż  adres   e-mail:
kamakonskie@pro.onet.pl; kontakt@kama-konskie.pl;

II. Cele  i  podstawy przetwarzania,  czyli  w jakim celu  i  na jakiej  podstawie  przetwarzamy
Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane. 

1. Twoje dane wykorżystywane są w celu:
a) żawarcia i wykonania  umowy sprżedaż�y/s�wiadcżenia usług, kto� rą ż nami żawarłes�   lub podjęcia

dżiałan�  prżed żawarciem umowy  żgodnie ż  art. 6 ust. 1 lit b) RODO –  prżeż cżas realiżacji umowy
lub do cżasu żawarcia umowy; 

b) wypełnienia ciąż�ących na Administratorże obowiążko� w prawnych, w tym obowiążko� w podatkowo-
księgowych żgodnie ż art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraż na podstawie obowiążujących prżepiso� w prawa –
do  momentu  wygas�nięcia  obowiążko� w  prżechowywania  danych  wynikających  ż  prżepiso� w
podatkowych5 i prżepiso� w o rachunkowos�ci6 lub innych prżepiso� w obowiążującego prawa;

c) archiwalnym  (dowodowym)  dla  żabeżpiecżenia  informacji  na  wypadek  prawnej   potrżeby
wykażania fakto� w, co jest  nasżym prawnie użasadnionym interesem  żgodnie ż art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – do upływu okresu prżedawnienia potencjalnych rosżcżen� ;

d) ustalenia,  dochodżenia  lub  obrony  prżed  rosżcżeniami,  co  jest   nasżym  prawnie  użasadnionym
interesem  żgodnie ż art.  6 ust.  1 lit.  f)  RODO – do upływu okresu prżedawnienia potencjalnych
rosżcżen� .

III. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane mogą byc� prżekażywane następującym  odbiorcom danych:
1. Krajowej Administracji Skarbowej;
2. SYNERGIZER Sp. ż o.o. ż siedżibą w Białystoku;
Twoje dane mogą byc� też�  prżekażywane następującym kategoriom odbiorco� w danych:
1. Organom pan� stwowym w oparciu o obowiążujące prżepisy prawa;  

5 art. 70 § 1 ustawy ż dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa- prżeż okres 5 lat licżonych od kon� ca roku
kalendarżowego, w kto� rym upłynął termin  płatnos�ci podatku do upływu terminu żobowiążania podatkowego.
6 Art.  74  ustawy  ż  dnia  29  wrżes�nia  1994  r.  o  rachunkowos�ci  -  prżeż  okres  5  lat  licżonych  od  pocżątku  roku
następującego po roku obrotowym, kto� rego dane dotycżą.
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2. Podmiotom:  obsługującym  nasże  systemy  teleinformatycżne  lub  udostępniającym  narżędżia
teleinformatycżne, hosting, usługi pocżty elektronicżnej, s�wiadcżącym usługi doradcże, konsultacyjne,
audytowe,  pomoc  prawną,  podatkową,  rachunkową;  prowadżącym  dżiałalnos�c�  pocżtową  lub
kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji; s�wiadcżącym usługi bankowe, płatnicże w celu
wykonywania rożlicżen�  finansowych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie prżekażujemy, ani nie planujemy prżekażywac�  Twoich danych osobowych  poża teren Europejskiego
Obsżaru Gospodarcżego.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyżji w sposo� b żautomatyżowany. Twoje dane  nie będą też�
profilowane. 

VI. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub
warunkiem  zawarcia  umowy,  czy  jesteś  zobowiązany  do  ich  podania  i  jakie  są
konsekwencje ich niepodania. 

Podanie prżeż Ciebie danych jest dobrowolne. Jeż�eli chcesż żawrżec�  umowę ż Administratorem podanie
danych jest warunkiem żawarcia umowy. Brak podania danych uniemoż� liwi żawarcie umowy.

VII.   Twoje prawa, czyli  z jakich praw możesz skorzystać  w związku z przetwarzaniem Twoich
danych.   

Prżysługuje Ci prawo do:
1. Dostępu do danych  - użyskania od Administratora potwierdżenia cży prżetwarżane są Twoje dane, a

jeż�eli  tak  to  jestes�  uprawniony  do  użyskania  dostępu  do  nich  oraż  użyskania  informacji  o
prżysługujących  prawach.

2. Otrzymywania  kopii  danych podlegających  prżetwarżaniu  -  pierwsża  kopia  jest  beżpłatna,  ża
kolejne kopie Administrator moż�e pobrac� opłatę wynikającą ż kosżto� w administracyjnych. 

3. Żądania  sprostowania   danych,  kto� re  są  nieprawidłowe  oraz  uzupełnienia danych,  kto� re  są
niekompletne.

4. Żądania  usunięcia  danych  –  w  prżypadkach  wskażanych  w  art.  17  RODO  w  sżcżego� lnos�ci  w
prżypadku,  gdy  dane  osobowe  nie  są  już�  nieżbędne  do  celo� w,  w  kto� rych  żostały  żebrane  lub
wniesiesż  sprżeciw  wobec  prżetwarżania  danych  opartego  na  prawnie  użasadnionym  interesie
Administratora   lub wobec prżetwarżania na potrżeby marketingu beżpos�redniego;

5. Żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  - w  prżypadkach  wskażanych  w art.  18  RODO  w
sżcżego� lnos�ci, gdy: kwestionujesż prawidłowos�c�  danych lub wniesiesż sprżeciw wobec prżetwarżania
danych opartego na prawnie użasadnionym interesie Administratora. 

6. Przenoszenia  danych  –  otrżymania  w  ustrukturyżowanym,  powsżechnie  uż�ywanym  formacie
nadającym  się  do  odcżytu  masżynowego  danych,  kto� re  dostarcżyłes�  Administratorowi;  oraż
prżesłania  tych  danych  innemu  administratorowi,  jeż�eli  prżetwarżanie  odbywa  się  na  podstawie
żgody lub na podstawie umowy oraż w sposo� b żautomatyżowany; oraż ż�ądania prżesłania danych
beżpos�rednio innemu administratorowi.

7. Wniesienia  skargi do organu nadzorczego - jeż�eli  uważ�asż, ż�e dane są prżetwarżane nieżgodnie ż
prawem moż�esż żłoż�yc�  w tej sprawie skargę do  Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych,  ul.
Stawki 2, 00-193 Warsżawa lub innego włas�ciwego organu nadżorcżego. 

8. Wniesienia sprzeciwu  wobec prżetwarżania danych opartego na prawnie użasadnionym interesie
Administratora. W takiej sytuacji należ�y nam opisac� Twoją sżcżego� lną sytuację, kto� ra Twoim żdaniem
użasadnia  żaprżestanie  prżeż  nas  prżetwarżania   danych.  Wo� wcżas  to  po  rożpatrżeniu  Twojego
wniosku prżestaniemy prżetwarżac�  Twoje dane objęte sprżeciwem. Dane te będżiemy mogli jednak
dalej  prżetwarżac�  jeż�eli  wykaż�emy:  istnienie  waż�nych  prawnie  użasadnionych  podstaw  do
prżetwarżania,  nadrżędnych   wobec Twoich praw, lub też� ,  ż�e  Twoje dane są nam nieżbędne  do
ustalenia, dochodżenia lub obrony rosżcżen� .

9. Wniesienia  sprzeciwu  wobec  prżetwarżania  danych w  celu  prowadżenia  marketingu
beżpos�redniego. Jeż�eli skorżystasż ż tego prawa żaprżestaniemy prżetwarżania danych w tym celu. 

Zakres każ�dego ż wyż�ej  wymienionych praw, jak też�  sytuacje, w kto� rych moż�na ż nich skorżystac�
opisane żostały w art. 15-22 RODO. To, ż kto� rego prawa moż�esż skorżystac�  będżie użależ�nione od celu i
podstawy  prawnej  prżetwarżania  danych.  Z  powyż�sżych  praw  moż�esż  skorżystac�  składając  wniosek
osobis�cie lub wysyłając do nas  wniosek listownie lub pocżtą elektronicżną. Zażnacżamy jednak, ż�e prżed



realiżacją  Twoich  praw  moż�emy  potrżebowac�  dodatkowych  informacji  potwierdżających  Twoją
toż�samos�c�.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
NADAWCÓW I ODBIORCÓW KORESPONDENCJI E-MAIL

I. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe Administratora. 
Administratorem Twoich danych osobowych,  cżyli  osobą decydującą o tym, jak będą wykorżystywane
Twoje  dane  osobowe  jest:   Hurtownia  Artykułów  Spożywczych  i  Przemysłowych  „Kama”  M.
Guldziński,  J.  Kucharski  Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Końskich,  ul.  Towarowa  6,  26-200  Kon� skie,
wpisana do  Rejestru  Prżedsiębiorco� w Krajowego Rejestru  Sądowego  pod nr  KRS:  0000042805,   NIP:
6580001716.
W celu uzyskania  informacji  związanych  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych  możesz
skontaktować się z nami:  pisemnie na adres korespondencyjny:  Hurtownia Artykuło� w Spoż�ywcżych i
Prżemysłowych „Kama” M. Guldżin� ski, J. Kucharski Spo� łka Jawna ż siedżibą w Kon� skich, ul. Towarowa 6,
26-200  Kon� skie;  telefonicżnie  pod  numerem:  413751885;  poprżeż  adres   e-mail:
kamakonskie@pro.onet.pl; kontakt@kama-konskie.pl;

II. Cele  i  podstawy przetwarzania,  czyli  w jakim celu  i  na jakiej  podstawie  przetwarzamy
Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane. 

1. Twoje dane wykorżystywane są w celu:
a) prowadżenia korespondencji prży pomocy pocżty elektronicżnej; 
b) dokumentowania prowadżonej korespondencji, prżedstawianych ofert, prowadżonych negocjacji;
c) prżyjmowania korespondencji w formie elektronicżnej, w tym ofert, pism, skarg, reklamacji itp.;
d) ustalenia, dochodżenia lub obrony prżed rosżcżeniami;
e) oferowania prżeż nas produkto� w i usług (marketing beżpos�redni).

2. Podstawa  prawna  prżetwarżania  danych  użależ�niona  jest  od  charakteru  i  celu  prowadżonej
korespondencji  prży  pomocy  pocżty  elektronicżnej,  moż�e  to  byc�:  prawnie  użasadniony  interes
Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dżiałania żmierżające do żawarcia umowy lub wykonania
wiąż�ącej nas umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO, obowiążek prawny nałoż�ony na Administratora na
podstawie obowiążujących prżepiso� w prawa - art. 6 ust. 1 lit c) RODO, lub Twoja żgoda - art. 6 ust. 1
lit a) RODO. 

3. Cżas prżeż kto� ry prżechowujemy Twoje dane żasadnicżo wynosic�  będżie rok, chyba ż�e wiadomos�ci
żawierają istotne tres�ci dla dochodżenia rosżcżen�  lub obrony prżed rosżcżeniami, wo� wcżas wybrane
wiadomos�ci będżiemy prżechowywac� do cżasu prżedawnienia potencjalnych rosżcżen� . 

III. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane mogą byc� prżekażywane następującym kategoriom odbiorco� w danych:
1. Organom pan� stwowym w oparciu o obowiążujące prżepisy prawa;  
2. Podmiotom:  obsługującym  nasże  systemy  teleinformatycżne  lub  udostępniającym  narżędżia

teleinformatycżne, hosting, usługi pocżty elektronicżnej, s�wiadcżącym usługi doradcże, konsultacyjne,
audytowe,  pomoc  prawną,  podatkową,  rachunkową;  prowadżącym  dżiałalnos�c�  pocżtową  lub
kurierską w celu kierowania do Ciebie korespondencji lub dostarcżenia żamo� wionych prżeż Ciebie
produkto� w; s�wiadcżącym usługi bankowe, płatnicże w celu wykonywania rożlicżen�  finansowych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie prżekażujemy, ani nie planujemy prżekażywac�  Twoich danych osobowych  poża teren Europejskiego
Obsżaru Gospodarcżego.

V. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyżji w sposo� b żautomatyżowany. Twoje dane  nie będą też�
profilowane. 

VI. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub wymogiem umownym lub
warunkiem  zawarcia  umowy,  czy  jesteś  zobowiązany  do  ich  podania  i  jakie  są
konsekwencje ich niepodania. 

Podanie prżeż Ciebie danych jest dobrowolne. Jeż�eli chcesż żawrżec�  ż nami umowę podanie danych jest
warunkiem żawarcia umowy. Brak podania danych uniemoż� liwi żawarcie umowy. 
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VII.   Twoje prawa, czyli  z jakich praw możesz skorzystać  w związku z przetwarzaniem Twoich
danych.   

Prżysługuje Ci prawo do:
1. Dostępu do danych  - użyskania od Administratora potwierdżenia cży prżetwarżane są Twoje dane, a

jeż�eli  tak  to  jestes�  uprawniony  do  użyskania  dostępu  do  nich  oraż  użyskania  informacji  o
prżysługujących  prawach.

2. Otrzymywania  kopii  danych podlegających  prżetwarżaniu  -  pierwsża  kopia  jest  beżpłatna,  ża
kolejne kopie Administrator moż�e pobrac� opłatę wynikającą ż kosżto� w administracyjnych. 

3. Żądania  sprostowania   danych,  kto� re  są  nieprawidłowe  oraz  uzupełnienia danych,  kto� re  są
niekompletne.

4. Żądania  usunięcia  danych –  w  prżypadkach  wskażanych  w  art.  17  RODO  w  sżcżego� lnos�ci  w
prżypadku,  gdy  dane  osobowe  nie  są  już�  nieżbędne  do  celo� w,  w  kto� rych  żostały  żebrane  lub
wniesiesż  sprżeciw  wobec  prżetwarżania  danych  opartego  na  prawnie  użasadnionym  interesie
Administratora   lub wobec prżetwarżania na potrżeby marketingu beżpos�redniego;

5. Żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych -  w  prżypadkach  wskażanych  w  art.  18  RODO  w
sżcżego� lnos�ci, gdy: kwestionujesż prawidłowos�c�  danych lub wniesiesż sprżeciw wobec prżetwarżania
danych opartego na prawnie użasadnionym interesie Administratora.

6. Przenoszenia  danych  –  otrżymania  w  ustrukturyżowanym,  powsżechnie  uż�ywanym  formacie
nadającym  się  do  odcżytu  masżynowego  danych,  kto� re  dostarcżyłes�  Administratorowi;  oraż
prżesłania  tych  danych  innemu  administratorowi,  jeż�eli  prżetwarżanie  odbywa  się  na  podstawie
żgody lub na podstawie umowy oraż w sposo� b żautomatyżowany; oraż ż�ądania prżesłania danych
beżpos�rednio innemu administratorowi.

7. Wniesienia  skargi do organu nadzorczego - jeż�eli  uważ�asż, ż�e dane są prżetwarżane nieżgodnie ż
prawem moż�esż żłoż�yc�  w tej sprawie skargę do  Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych,  ul.
Stawki 2, 00-193 Warsżawa lub innego włas�ciwego organu nadżorcżego. 

8. Wniesienia sprzeciwu  wobec prżetwarżania danych opartego na prawnie użasadnionym interesie
Administratora. W takiej sytuacji należ�y nam opisac� Twoją sżcżego� lną sytuację, kto� ra Twoim żdaniem
użasadnia  żaprżestanie  prżeż  nas  prżetwarżania   danych.  Wo� wcżas  to  po  rożpatrżeniu  Twojego
wniosku prżestaniemy prżetwarżac�  Twoje dane objęte sprżeciwem. Dane te będżiemy mogli jednak
dalej  prżetwarżac�  jeż�eli  wykaż�emy:  istnienie  waż�nych  prawnie  użasadnionych  podstaw  do
prżetwarżania,  nadrżędnych   wobec Twoich praw, lub też� ,  ż�e  Twoje dane są nam nieżbędne  do
ustalenia, dochodżenia lub obrony rosżcżen� .

9. Wniesienia  sprzeciwu  wobec  prżetwarżania  danych w  celu  prowadżenia  marketingu
beżpos�redniego. Jeż�eli skorżystasż ż tego prawa żaprżestaniemy prżetwarżania danych w tym celu. 

10. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każ�dej chwili masż prawo  cofnąc� żgodę
na prżetwarżanie danych, kto� re prżetwarżamy na podstawie Twojej żgody. Cofnięcie żgody nie będżie
wpływac� na żgodnos�c�  ż prawem prżetwarżania, kto� rego dokonano na podstawie Twojej żgody. 

Zakres każ�dego ż wyż�ej  wymienionych praw, jak też�  sytuacje, w kto� rych moż�na ż nich skorżystac�
opisane żostały w art. 15-22 RODO. To, ż kto� rego prawa moż�esż skorżystac�  będżie użależ�nione od celu i
podstawy  prawnej  prżetwarżania  danych.  Z  powyż�sżych  praw  moż�esż  skorżystac�  składając  wniosek
osobis�cie lub wysyłając do nas  wniosek listownie lub pocżtą elektronicżną. Zażnacżamy jednak, ż�e prżed
realiżacją  Twoich  praw  moż�emy  potrżebowac�  dodatkowych  informacji  potwierdżających  Twoją
toż�samos�c�.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
UZYSKANYCH W SPOSÓB POŚREDNI 

Poniż�ej prżedstawiamy informację o prżetwarżaniu Twoich danych osobowych żgodnie  ż art. 14 ust. 1 i
ust.  2  RODO.   Dane  osobowe,  kto� rych  dotycży  niniejsża  informacja  nie  żostały  użyskane  od  Ciebie
beżpos�rednio.  Znajdują  się  tu  informacje  m.in.  o  tym,  kto  jest  Administratorem  Twoich   danych
osobowych, celach i podstawach prżetwarżania Twoich danych, a takż�e prżysługujących prawach. 

I. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe Administratora. 
Administratorem Twoich danych osobowych,  cżyli  osobą decydującą o tym, jak będą wykorżystywane
Twoje  dane  osobowe  jest:   Hurtownia  Artykułów  Spożywczych  i  Przemysłowych  „Kama”  M.
Guldziński,  J.  Kucharski  Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Końskich,  ul.  Towarowa  6,  26-200  Kon� skie,
wpisana do  Rejestru  Prżedsiębiorco� w Krajowego Rejestru  Sądowego  pod nr  KRS:  0000042805,   NIP:
6580001716.



W celu uzyskania  informacji  związanych  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych  możesz
skontaktować się z nami:  pisemnie na adres korespondencyjny:  Hurtownia Artykuło� w Spoż�ywcżych i
Prżemysłowych „Kama” M. Guldżin� ski, J. Kucharski Spo� łka Jawna ż siedżibą w Kon� skich, ul. Towarowa 6,
26-200  Kon� skie;  telefonicżnie  pod  numerem:  413751885;  poprżeż  adres   e-mail:
kamakonskie@pro.onet.pl; kontakt@kama-konskie.pl;

II. Cele  i  podstawy przetwarzania,  czyli  w jakim celu  i  na jakiej  podstawie  przetwarzamy
Twoje dane oraz okres, przez który przechowujemy Twoje dane. 

1. Twoje dane wykorżystywane są w celu:
a) prżedstawienia  nasżej  oferty  handlowej,  co  jest   nasżym  prawnie  użasadnionym  interesem

żgodnie ż art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do cżasu, aż�  żgłosisż sprżeciw  wżględem ich prżetwarżania w
tym celu lub sami ustalimy, ż�e się żdeżaktualiżowały;

b) podjęcia dżiałan�  żmierżających do żawarcia umowy żgodnie ż  art. 6 ust. 1 lit b) RODO – do cżasu
żawarcia umowy;

c) żawarcia  i  wykonania  umowy żgodnie  ż   art.  6  ust.  1  lit  b)  RODO – prżeż cżas  nieżbędny dla
realiżacji umowy;

d) wypełnienia ciąż�ących na Administratorże obowiążko� w prawnych, np. obowiążko� w podatkowo -
księgowych (wystawianie i prżechowywanie faktur VAT oraż  innych dokumento� w księgowych),
rożpatrywanie  reklamacji,  prżekażywanie   danych  organom  administracji  publicżnej  lub
skarbowej żgodnie ż art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraż na podstawie obowiążujących prżepiso� w prawa –
do  momentu  wygas�nięcia  obowiążko� w  prżechowywania  danych  wynikających  ż  prżepiso� w
podatkowych7 i prżepiso� w o rachunkowos�ci8 lub innych prżepiso� w obowiążującego prawa;

e) archiwalnym  (dowodowym)  dla  żabeżpiecżenia  informacji  na  wypadek  prawnej   potrżeby
wykażania fakto� w, co jest nasżym prawnie użasadnionym interesem żgodnie ż art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO - do upływu okresu prżedawnienia potencjalnych rosżcżen� ;

f) ustalenia,  dochodżenia  lub obrony prżed rosżcżeniami,  co jest  nasżym prawnie użasadnionym
interesem  żgodnie ż art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do upływu okresu prżedawnienia potencjalnych
rosżcżen� .

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.
Będżiemy prżetwarżac�  następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne - imię i
nażwisko, nażwa firmy, adres siedżiby, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej.

IV. Źródło pochodzenia danych, czyli skąd uzyskaliśmy Twoje dane. 
Twoje dane użyskalis�my ż publicżnie dostępnego ż�ro� dła w postaci rejestro� w: CEIDG, KRS, Twojej strony
internetowej. 

V. Odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Twoje dane.
Twoje dane mogą byc� prżekażywane następującym kategoriom odbiorco� w:
1. Podmiotom:  obsługującym  nasże  systemy  teleinformatycżne  lub  udostępniającym  narżędżia

teleinformatycżne, hosting, usługi pocżty elektronicżnej, s�wiadcżącym usługi doradcże, konsultacyjne,
audytowe,  pomoc  prawną,  podatkową,  rachunkową;  prowadżącym  dżiałalnos�c�  pocżtową  lub
kurierską  w celu kierowania  do  Ciebie  korespondencji  lub dostarcżenia  produkto� w;  s�wiadcżącym
usługi bankowe, płatnicże w celu wykonywania rożlicżen�  finansowych.

2. Organom pan� stwowym w oparciu o obowiążujące prżepisy prawa; 
3. Innym podmiotom uprawnionym na podstawie prżepiso� w prawa, celem wykonania ciąż�ących na nas

obowiążko� w.  

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie prżekażujemy, ani nie planujemy prżekażywac�  Twoich danych osobowych poża teren Europejskiego
Obsżaru Gospodarcżego.

VII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Wobec Twoich danych nie podejmujemy decyżji w sposo� b żautomatyżowany. Twoje dane  nie będą też�
profilowane. 

7 art. 70 § 1 ustawy ż dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa- prżeż okres 5 lat licżonych od kon� ca roku
kalendarżowego, w kto� rym upłynął termin  płatnos�ci podatku do upływu terminu żobowiążania podatkowego.
8 Art.  74  ustawy  ż  dnia  29  wrżes�nia  1994  r.  o  rachunkowos�ci  -  prżeż  okres  5  lat  licżonych  od  pocżątku  roku
następującego po roku obrotowym, kto� rego dane dotycżą.
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VIII.   Twoje prawa, czyli  z jakich praw możesz skorzystać  w związku z przetwarzaniem Twoich
danych.   

Prżysługuje Ci prawo do:
1. Dostępu do danych  - użyskania od Administratora potwierdżenia cży prżetwarżane są Twoje dane, a

jeż�eli  tak  to  jestes�  uprawniony  do  użyskania  dostępu  do  nich  oraż  użyskania  informacji  o
prżysługujących  prawach.

2. Otrzymywania  kopii  danych podlegających  prżetwarżaniu  -  pierwsża  kopia  jest  beżpłatna,  ża
kolejne kopie Administrator moż�e pobrac� opłatę wynikającą ż kosżto� w administracyjnych. 

3. Żądania  sprostowania   danych,  kto� re  są  nieprawidłowe  oraz  uzupełnienia danych,  kto� re  są
niekompletne.

4. Żądania  usunięcia  danych  –  w  prżypadkach  wskażanych  w  art.  17  RODO  w  sżcżego� lnos�ci  w
prżypadku,  gdy  dane  osobowe  nie  są  już�  nieżbędne  do  celo� w,  w  kto� rych  żostały  żebrane  lub
wniesiesż  sprżeciw  wobec  prżetwarżania  danych  opartego  na  prawnie  użasadnionym  interesie
Administratora   lub wobec prżetwarżania na potrżeby marketingu beżpos�redniego;

5. Żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  - w  prżypadkach  wskażanych  w art.  18  RODO  w
sżcżego� lnos�ci, gdy: kwestionujesż prawidłowos�c�  danych lub wniesiesż sprżeciw wobec prżetwarżania
danych opartego na prawnie użasadnionym interesie Administratora. 

6. Przenoszenia  danych  –  otrżymania  w  ustrukturyżowanym,  powsżechnie  uż�ywanym  formacie
nadającym  się  do  odcżytu  masżynowego  danych,  kto� re  dostarcżyłes�  Administratorowi;  oraż
prżesłania  tych  danych  innemu  administratorowi,  jeż�eli  prżetwarżanie  odbywa  się  na  podstawie
żgody lub na podstawie umowy oraż w sposo� b żautomatyżowany; oraż ż�ądania prżesłania danych
beżpos�rednio innemu administratorowi.

7. Wniesienia  skargi do organu nadzorczego - jeż�eli  uważ�asż, ż�e dane są prżetwarżane nieżgodnie ż
prawem moż�esż żłoż�yc�  w tej sprawie skargę do  Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych,  ul.
Stawki 2, 00-193 Warsżawa lub innego włas�ciwego organu nadżorcżego. 

8. Wniesienia sprzeciwu  wobec prżetwarżania danych opartego na prawnie użasadnionym interesie
Administratora. W takiej sytuacji należ�y nam opisac� Twoją sżcżego� lną sytuację, kto� ra Twoim żdaniem
użasadnia  żaprżestanie  prżeż  nas  prżetwarżania   danych.  Wo� wcżas  to  po  rożpatrżeniu  Twojego
wniosku prżestaniemy prżetwarżac�  Twoje dane objęte sprżeciwem. Dane te będżiemy mogli jednak
dalej  prżetwarżac�  jeż�eli  wykaż�emy:  istnienie  waż�nych  prawnie  użasadnionych  podstaw  do
prżetwarżania,  nadrżędnych   wobec Twoich praw, lub też� ,  ż�e  Twoje dane są nam nieżbędne  do
ustalenia, dochodżenia lub obrony rosżcżen� .

9. Wniesienia  sprzeciwu  wobec  prżetwarżania  danych w  celu  prowadżenia  marketingu
beżpos�redniego. Jeż�eli skorżystasż ż tego prawa żaprżestaniemy prżetwarżania danych w tym celu. 

Zakres każ�dego ż wyż�ej  wymienionych praw, jak też�  sytuacje, w kto� rych moż�na ż nich skorżystac�
opisane żostały w art. 15-22 RODO. To, ż kto� rego prawa moż�esż skorżystac�  będżie użależ�nione od celu i
podstawy  prawnej  prżetwarżania  danych.  Z  powyż�sżych  praw  moż�esż  skorżystac�  składając  wniosek
osobis�cie lub wysyłając do nas  wniosek listownie lub pocżtą elektronicżną. Zażnacżamy jednak, ż�e prżed
realiżacją  Twoich  praw  moż�emy  potrżebowac�  dodatkowych  informacji  potwierdżających  Twoją
toż�samos�c�.


