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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w imieniu Administratora, REMARK-KAYSER SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Batorowie przy ul. 

Skośnej 4, posiadająca REGON 630689063 oraz NIP 7811095831, informujemy, iż każde 

przekazanie przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych Administratorowi, w przypadku 

braku innej postawy przetwarzania, oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, 

szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, negocjacji handlowych, czy też 

zawarcia umowy. 

 

Nadto informujemy: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka REMARK-KAYSER SPÓŁKA Z 

O.O. z siedzibą w Batorowie, posiadająca REGON 630689063 oraz NIP 7811095831, 

wpisana do KRS pod numerem 0000155552 (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 

Wilda), tel. +48 61 654 35 50, e-mail: office@r-k.com.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• Udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji negocjacji handlowych lub 

zawarcia, wykonania i kontynuacji zawartej z Państwem umowy, 

• wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: 

wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych 

dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji), 

• ustalenia i dochodzenie roszczeń, 

• tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora), 

• weryfikacji wiarygodności płatniczej, 

• wsparcia obsługi, 

• szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b - osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów lub przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Udostępnianie przez 

Państwa danych osobowych, w przypadku braku istniejącej ważnej umowy z 

Administratorem, traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie opisanym w niniejszej informacji. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: będą podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także w miarę potrzeb 

operatorzy pocztowi, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla 

Administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie niezbędnym dla realizacji 

umowy lub w zakresie wynikającym z Państwa zgody). 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od 

okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych 

obszarach przetwarzania danych osobowych. Okres ten będzie usprawiedliwiony 

wykonaniem zawartej umowy i praw oraz obowiązków z nią związanych lub zakresem 

udzielonej przez Państwa zgody. 

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

a także w przypadkach uzasadnionych treścią łączącej z Administratorem umowy lub 

zgody sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a nadto w przypadku spełnienia warunków, 

prawem przewidzianych, także prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być warunkiem zawarcia umowy i w 

każdym przypadku jest dobrowolne. 

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 


