
Klauzula informacyjna dla kontrahenta 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Krzysztof Krawiec, reprezentujący Firmę: 

Zielony Gaj Krzysztof Krawiec, z siedzibą w Stobiernej 816, 36-002 Jasionka 

 tel. 668 012 100, e-mail.: biuro@zielonygaj.eu 

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu 

• realizacji zamówień- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do 

wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO); 

• w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w 

szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – postawą prawną 

przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

•  celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony 

interes Administratora  polegający na prowadzeniu analiz ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora  polegający na ochronie jego 

praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

• w celach marketingowych, które mogą polegać na prowadzeniu działań związanych z 

marketingiem bezpośrednim towarów i usług ( przesyłanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 

6 ust. 1 lit. f) RODO). 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania , nie dłużej niż przez okres 5 lat. 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych, które 

Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy prawnego); 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to istotny warunek 

wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego, jak i zawartego stosunku umownego, to też brak ich 

podania uniemożliwia zakup/sprzedaż towarów lub usług. 

 


