
Ogólna klauzula informacyjna 

Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO − 
informujemy, że:  
 

I. Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest „Smakosz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Ustroniu przy ul. Sportowej 15. wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187056, 
NIP 5482399143, REGON 072892229 
Dane do kontaktu:  tel. 33 854 3347  

 
II. Cele i podstawy przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celach związanych z  realizacją umów, zamówień, 
reklamacji, windykacji naszych należności, udziałem w akcjach promocyjnych organizowanych przez 
producentów i dystrybutorów oferowanych przez administratora towarów, w tym otrzymywania rabatów. Cele 
wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  administratora lub przez stronę trzecią. 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a b c f  RODO). 
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani 
zgody przed jej wycofaniem. 

  
III.  Okres przechowywania danych  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a następnie do momentu upływu 
przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem przy uwzględnieniu przepisów nakładających na 
Administratora obowiązek przechowywania danych  przez wskazany w nich okres. 

 
IV.  Odbiorcy danych 

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy 
np. producentom, dystrybutorom oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi np. księgowe, informatyczne, 
doradcze, prawne, przewozowe z którymi posiadamy odpowiednią umowę. 
  

V.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.   
 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania swoich danych; 
3) prawo do usunięcia danych,  
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
6) prawo do przenoszenia danych; 
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 
VII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Brak podania danych uniemożliwi branie udziału w akcjach 
promocyjnych organizowanych przez producentów i dystrybutorów oferowanych przez administratora 
towarów. 
  

VIII. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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