
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga: Oryginał niniejszej informacji znajduje się u Administratora.  

INFORMACJA DLA KLIENTA / DOSTAWCY 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
zwanego ogólnie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR) 

 
(zgodnie z art. 13 ust. 1 GDPR) 

a) Administrator danych 
osobowych: 

RETIGO s.r.o., z siedzibą Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kod pocztowy: 756 
64, nr identyfikacyjny: 607 94 062, numer wpisu: C 7216 w Sądzie Okręgowym w Ostrawie 
(zwany dalej także „Administratorem“). 

b) Inspektor: Nie został wyznaczony. 
c) Cele przetwarzania: 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna 
przetwarzania: 

(i) realizacja umów między podmiotem a Administratorem; 
(ii) wysuwanie roszczeń prawnych; 
(iii) ochrona mienia i zdrowia (w szczególności system monitoringu); 
(iv) spełnienie obowiązków ustawowych (np. archiwizacja); 
(v) ewentualny kontakt z klientem w celach marketingowych; 
(vi) cele ujęte w ramach zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
 
(i) realizacja umowy lub podjęcie środków przyjętych przed zawarciem umowy; 
(ii) spełnienie obowiązków prawnych; 
(iii) prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej;  
(iv) jeżeli nie określono innego tytułu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

d) Prawnie uzasadniony 
interes Administratora lub 
osoby trzeciej: 

Przetwarzanie danych osobowych klienta, prowadzone dla celów marketingu 
bezpośredniego (informacje handlowe, oferowanie przez Administratora powiązanych i/lub 
innych usług i/lub towarów).  

e) Kategorie odbiorców 
danych osobowych: 

(i) zewnętrzna firma księgowa, doradca 
podatkowy; 

(ii) kancelaria adwokacka; 
(iii) biuro tłumaczeń; 

(iv) firma ubezpieczeniowa; 
(v) zewnętrzny specjalista IT; 
(vi) organy władzy publicznej. 

f) Zamiar przekazania 
danych osobowych do 
państwa trzeciego lub 
organizacji 
międzynarodowej: 

Administrator nie ma takiego zamiaru. 

 
 (zgodnie z art. 13 ust. 2 GDPR) 

a) Okres przechowywania 
danych osobowych: 

Zgodnie z terminami podanymi we właściwych umowach, przepisach wewnętrznych 
Administratora lub we właściwych przepisach prawa, przy czym chodzi o okres niezbędnie 
potrzebny do zabezpieczenia praw i obowiązków zarówno ze stosunku zobowiązaniowego, 
jak i z właściwych przepisów prawa. 

b) Prawa osób, których dane 
dotyczą w zakresie 
danych osobowych - 
wobec Administratora: 

(i) żądanie dostępu; 
(ii) żądanie sprostowania nieprawidłowych 

danych; 
(iii) żądanie usunięcia; 

(iv) żądanie ograniczenia 
przetwarzania; 

(v) wniesienie sprzeciwu wobec 
przetwarzania; 

(vi) żądanie przenoszenia danych. 
c) Prawo odwołania zgody: Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, prawo odwołania 

zgody przysługuje w dowolnym momencie, bez względu na zgodność z prawem 
przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej odwołaniem. 

d) Prawo złożenia skargi do 
organu nadzorczego: 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest 
Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). 

e) Ustawowy/umowny 
obowiązek podania 
danych i konsekwencje 
ich niepodania: 

Podanie danych osobowych jest zarówno wymogiem umownym, jak i ustawowym. 
Niepodanie danych osobowych może skutkować w szczególności naruszeniem przepisów 
prawa i/lub brakiem możliwości zawarcia umowy. 

f) Zautomatyzowane 
podejmowanie 
decyzji/profilowanie: 

Nie jest prowadzone. 

 


