
 

 

 

 

       KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
        

    Szanowni Państwo                                                         

                                                                      

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie 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 (RODO). 
 
W związku z powyższym informujemy Panią/Pana, że: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PU-H GRUNTJOL - Jolanta Kurek-
Nowak. z siedzibą  w Zabierzowie , ul. Rodziny Poganów 64, NIP 7790042202, REGON  630159550, 
wpisany do CEiDG 
zwany dalej Administratorem; 
 Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych takich jak: imię i nazwisko, firma, stanowisko, dział, specjalizacja, adres 
e-mail, telefon, fax. 
 
2) PU-H GRUNTJOL nie powołało Inspektora Danych Osobowych. We wszelkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem: 
 
a. pod adresem e-mail: info@gruntjol.com.pl, 
 
b. telefonicznie: 601774706 
 
c. listownie na adres: ul. Rodziny Poganów 64, 32-080 Zabierzów 
 
3) Podanie Pani/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do przedstawienia 
oferty, zrealizowania zamówienia, zawarcia umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem 
działań. 
 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 
 
a. przedstawiania ofert handlowych, 
 
b. sprzedaż produktów i usług, 
 
c. zawieranie i realizacja umów świadczenia usług lub sprzedaży produktów, realizacja 
postanowień wynikających z zawartych umów, 
 
d. udzielanie wsparcia technicznego dla dostarczonych produktów i usług, 
 
e. prowadzenie korespondencji wynikającej z profilu działalności Administratora, udzielanie                                                                      

odpowiedzi na pisma, zapytania, zamówienia i wnioski, 
 
f. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
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g. wypełnianie obowiązków podatkowo-księgowych i prawnych jakie ciążą na Administratorze. 
 
5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 
 
a. udzielona zgoda, 
 
b. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i zapytania. 
 
c. konieczność realizacji Pani/Pana zamówienia, 
 
d. konieczność realizacji postanowień zawartej umowy świadczenia usług lub sprzedaży 
produktów 
 
e. konieczność wypełnienia obowiązku podatkowo-księgowego i obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze. 

                                                    

 6) Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
 
a. podmiotom współpracującym oraz wykonującym usługi na rzecz PU-H GRUNTJOL, 
w sytuacji gdy jest to niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty, zrealizowania 
Pani/Pana zamówienia bądź postanowień wynikających z zawartej umowy, 
 
b. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki, w tym firmom 
IT w zakresie korespondencji mailowej, 
 
c. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 
7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane 
są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest ustalany 
w oparciu o następujące kryteria: 
 
a. okres na jaki została udzielona zgoda, 
 
b. okres przez jaki są świadczone usługi, 
 
c. okres, który jest niezbędny do obrony interesów PU-H GRUNTJOL, 
 
d. przepisy prawa, które mogą obligować  do przetwarzania danych 
przez określony czas . 
 
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 
a. dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii, 
 
b. sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia Pani/Pana danych, 
 
c. ograniczenia przetwarzania danych, 
 
d. cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych, 
 
e. usunięcia Pani/Pana danych, 
 
f. przenoszenia danych, 
 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PU-H GRUNTJOL. 
 
9) Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 



Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
11) Wszelkie informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione 
przed nieuzasadnionym ujawnieniem ich osobom trzecim. 
 
 
 
Z poważaniem 
Jolanta Kurek-Nowak 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                        

 

 


