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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW 

 
Działając 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) - dalej „RODO”, informujemy, że: 
 

I 
ADMINISTRATOR DANYCH  

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest 
firma DRAHT – UND MATERIAL VERTRIEB DMV – PLUS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 
siedzibą w Kokotowie. 
 

Z Administratorem danych można skontaktować się: 
 

a) pod adresem korespondencyjnym:  
Draht-und Material Vertrieb DMV-PLUS Sp. z o.o. 
Kokotów 647 B, 32-002 Węgrzce Wielkie 
                   z dopiskiem „dane osobowe” 
 

b) pod dedykowanym adresem poczty 
elektronicznej: rodo@dmvplus.pl 
 

II 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w 
następującym celu: 
 

a) podjęcia czynności przed zawarciem umowy, 
b)  wykonania obowiązków wynikających z 

umowy oraz  jej realizacji; 
c) wykonania ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych wynikających z 
przepisów prawa; 

d) komunikacji i organizacji pracy z 
kontrahentami, klientami; 

e) realizacji działań marketingowych, w tym za 
pomocą prezentacji na stronie WWW; 

f) badania satysfakcji klientów; 
g) zapewnienia bezpieczeństwa mienia i 

pracowników; 
h) zapewnienia bezpieczeństwa obrotu 

gospodarczego; 
i) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

III 
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych 
przez Administratora stanowi: 
 

a) podjęcie działań przed zawarciem umowy 
(art.6 ust. 1 lit. b RODO); 

b)  zawarcie i realizacja umowy z 
Administratorem (art.6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) wykonanie obowiązków wynikających z 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d) zgoda, w zakresie danych, które nie są 
niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z 
Administratorem, w szczególności w zakresie 
działań marketingowych, w tym za pomocą 
prezentacji na stronie WWW lub w zakresie 
innych określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO); 

e) prawnie uzasadniony interes Administratora 
w zakresie komunikacji i organizacji pracy, 
badania satysfakcji klientów, zapewnienia 
bezpieczeństwa mienia i pracowników oraz 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

IV 
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
 

a) podmioty, którym Administrator zleci usługi 
związane z przetwarzaniem danych 
osobowych, np. dostawcy usług IT, dostawcy 
usług księgowych, podatkowych, przewoźnicy, 
firmy transportowe, kurierskie, pośrednicy 
firm kurierskich, operatorzy pocztowi, firmy 
ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne oraz 
firmy, organy i instytucje do których w imieniu 
stron Administrator będzie kierował 
korespondencję lub zapytania; 

b) organy uprawnione na podstawie przepisów 
prawa, w tym sądy i inne organy administracji 
publicznej. 
 

V 
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 
 

W przypadku zamiaru przekazywania danych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
informacja o tym zamiarze zostanie przekazana 
odrębnym komunikatem. 
 

VI 
OKRES PRZECHOWYWANA DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 
okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu 
zakończenia umowy z Administratorem i 
przedawnienia wynikających z niej roszczeń. 
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 W przypadku danych przetwarzanych na podstawie 
zgody do momentu cofnięcia tej zgody.  Wycofanie 
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane w przypadku 
badania satysfakcji klientów, komunikacji i organizacji 
pracy do momentu zgłoszenia przez stronę 
uzasadnionego sprzeciwu na ich przetwarzanie. 

 

VII 
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych 
przysługują Państwu następujące prawa: 
 

a) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

b) prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych i uzyskania kopii tych danych  oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia,  
ograniczenia przetwarzania,  prawo do 
przenoszenia swoich danych osobowych oraz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych - 
wyłącznie na zasadach określonych w RODO; 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy 
skontaktować się z Administratorem, wykorzystując 
podane w punkcie I  dane kontaktowe i poinformować 
go, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo 
skorzystać. 

c) prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 
 

VIII 
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w 
zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne 
w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, 
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 
możliwości zawarcia umowy z Administratorem. 
 

IX 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM 

PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU 
 

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
 


