
                                                     KLAUZULA RODO   

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO 

informuję, że: 

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest GRAAD SPÓŁKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.  z siedzibą  w  97-200 Tomaszów Maz.  ul. Główna 67A  . 
iod@pphgrad.pl , tel. 44-726-04-83  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym,  niezbędnym do realizacji umowy lub wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów 
naszej spółki. 
2. Państwa dane  przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających 

zawarcie umowy ,wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią   a w szczególności 

realizacji umów sprzedaży  , zakupów i świadczenia usług, reklamacji  ,ewentualnie  w celu 

dochodzenia  roszczeń  związanych z zawartą przez Państwa umową ,rozliczeń księgowych i 

podatkowych,  analizy i statystyk. 

3.Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty przetwarzające dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uczestniczące  w  realizacji umów  a w szczególności  

organy państwowe ,  podmioty świadczące usługi  prawne , rachunkowe i  windykacyjne ,  podmioty 

świadczące usługi informatyczne i internetowe . 

4.Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym , chyba ,że  przekazanie danych jest konieczne w celu realizacji 

umów np. związane z transportem . 

5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

realizację zadania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa. 

6.Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów , do których dane 

osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane , przez okres zapewnienia  zgodności z 

obowiązującym prawem a w szczególności prawem podatkowym , obowiązkiem archiwizacji . 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania , usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania ,wniesienia sprzeciwu , W zakresie w 

jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda , mają Państwo prawo do jej 

wycofania w dowolnym momencie. 

Jeśli uznają Państwo , że przetwarzanie Państwa danych  narusza przepisy w tym RODO przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym  jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych .  
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