
[DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE PIEKNYSYF.PL] 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”, informujemy: 

 

Kto jest administratorem danych 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka OGRODY 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Biłgoraju przy ul. 

Cegielnianej 37/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948437, NIP: 9182179600, REGON: 

52101720100000, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”. 

 

 

Jakie są cele przetwarzania danych: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celach: 

▪ podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, 

▪ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze., w szczególności 

wynikających z ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, w tym prowadzenia 

oraz archiwizacji dokumentacji dotyczącej zawieranych umów, 

▪ dbałość o bezpieczeństwo Administratora przed nadużyciami i nieprawidłowościami 

dot. weryfikacji wiarygodności, wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, 

zapobieganie konfliktom interesów w procesach biznesowych, 

▪ prowadzenie wysokich standardów etycznych, 

▪ marketing produktów lub usług własnych Administratora 

▪ obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 

▪ zarządzania wynikami pracy, w tym profilowania do celów statystycznych oraz 

rozwojowych, 

▪ zarządzania rozwojem, w tym profilowanie do celów statystycznych i biznesowych, 

▪ wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową 

współpracowników, odpowiedzialnością współpracowników za szkodę wyrządzoną 

Spółce, 

▪ zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych, 

▪ zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej w tym 

założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych, 

▪ przekazywania danych osobowych współpracowników podmiotom, na rzecz których 

lub z udziałem których, Spółka świadczy usługi, 

▪ udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów 

prawa. 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

▪ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

▪ niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a 



Administratorem  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

▪ gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w zakresie obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, 

w tym przepisów o, podatkach, rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

▪ prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in. 

✓ zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji, także 

na poziomie całej grupy, gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy  

poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych i współpracujących, 

✓ w ramach zarządzania rozwojem dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania 

umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału współpracowników, 

✓ w procesie realizacji usług przez Spółkę dane osobowe Użytkowników mogą być 

przekazywane, w koniecznym zakresie, podmiotom z udziałem których, Spółka 

świadczy usługi. 

 

Jaki jest okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres współpracy oraz okres zastrzeżony 

przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z 

umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania 

umowy. 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, 

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody 

Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony 

interes, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.   

 

 

Komu przekazujemy dane osobowe 

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: 

✓ dla wewnętrznych celów administracyjnych oraz w celu należytego wykonania zawartej z 

Panią/Panem umowy, dane osobowe w niezbędnym zakresie mogą zostać udostępnione 

podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z wykonaniem 

zawartej umowy, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, 

rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, 

archiwizacji. 

✓ podmioty trzecie w związku z wykonywaniem na rzecz Pani/Pana usług np. wsparcie i 

utrzymanie infrastruktury IT; doradztwo prawne; analiza zachowań użytkowników; 

obsługa zamówień; weryfikacja zgodności (audyty, szkolenia i rozwój),– przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze Spółką i 

wyłącznie zgodnie z jej poleceniami, niezależni  zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, 

dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania 

dokumentacją; 

✓ organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

✓ Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

 

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

✓ dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania; 

✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 



Administratora.; 

✓ wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania 

Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

✓ przenoszenia danych osobowych zgodnie z rozdziałem III RODO., tj. do otrzymania od 

Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i 

wykonywania umowy lub na podstawie zgody i są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu 

administratorowi danych; 

✓ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest 

dobrowolna. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem 

pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@pieknysyf.pl 

 

Prawo wniesienia skargi 

Ma   Pan/Pani   prawo   wniesienia   skargi   do  organu   nadzorczego   gdy   uzna   Pani/Pan,   

iż przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z umowy jest warunkiem jej zawarcia, 

podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem nie podania danych 

wskazanych w umowie będzie brak możliwości zawarcia umowy.  Zaś skutkiem odmowy  

podania pozostałych danych będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów 

wskazanych wyżej. 

 

 

 


