
Zał cznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzeda y ącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży ży 

INTROL sp. z o.o. z siedzib  w Katowicachącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA KONTRAHENTÓW INTROL SP. Z O.O. W KATOWICACH

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Introl  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Katowicach  ul.
Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice,  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy  Katowice-Wschód  w Katowicach  VIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem  KRS
0000654112  (dalej  jako  „Administrator”);  dane  kontaktowe  Administratora:  
e-mail: iod@introl.pl; numer telefonu +48 32 789 00 00

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
3. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe:

a) w przypadku,  gdy  są  Państwo  stroną  umowy lub  gdy umowa z  Państwem ma  dopiero  zostać
zawarta -  w celu realizacji zawartej umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.
Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  w  tym  zakresie  jest  art.  6  ust.  1  lit.  b
Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

b) w  przypadku,  gdy  są  Państwo  wskazani  w  umowie,  której  nie  są  Państwo  stroną,  ale  jej
reprezentantami lub wskazanymi osobami do kontaktu - w celu realizacji postanowień zawartej
umowy,  co  stanowi  uzasadniony  interes  realizowany  przez  Administratora.  Podstawą  prawną
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) w celu  wypełnienia  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  w związku z zawartą
umową, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach  publicznych,  a  także  z  Rozporządzenia   Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  NR
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO;

d) w  celach  stanowiących  uzasadniony  interes  Administratora,  w  tym  w szczególności,  choć  nie
wyłącznie,  w  celu  prowadzenia  korespondencji,  nawiązania  kontaktu  w  związku  z otrzymaną
ofertą,  świadczenia  swoich  usług,  prowadzenia  działań  w zakresie  marketingu  bezpośredniego,
przekazywania danych w ramach grupy kapitałowej, a w przypadku, gdy będzie to konieczne w
celu  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń,  jakie  Administrator  może  podnosić  lub  jakie
mogą być wobec niego podnoszone. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, w celach wskazanych w klauzuli zgody. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. W zależności od sytuacji, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
prowadzenia  korespondencji,  zapoznania  się  przez  Administratora  z ofertą  itd.  Podanie  danych
osobowych nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku ich niepodania, zawarcie umowy lub nawiązanie
kontraktu nie będzie możliwe. Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych przez Administratora



na podstawie wyrażonej zgody. W tym zakresie, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie
niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.

5. W związku z zawartą umową, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
a) do spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator;

b) do biura rachunkowego;

c) firmie transportowej / kurierskiej / Poczcie Polskiej, w szczególności w celu realizacji dostawy
lub w celu doręczenia dokumentów związanych z transakcją;

d) Urzędowi  Skarbowemu  i  innym  organom  administracji  publicznej,  w  celach  określonych
przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

e) kancelarii prawnej, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie w związku z zawartą
umową Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone;

f) firmom hostingowym;

g) w uzasadnionych przypadkach - kontrahentom Administratora.

6. Administrator  nie  będzie  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  poza  Europejski  Obszar
Gospodarczy. Podmioty, które otrzymają Państwa dane osobowe, zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia  odpowiednich  środków  technicznych  i organizacyjnych,  tak  by  przetwarzanie  danych
osobowych spełniało wymogi RODO.

7. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  wykonania,  rozwiązania  lub
wygaśnięcia zawartej umowy, a ponadto będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego
interesu  Administratora,  to  znaczy  do  momentu  przedawnienia  roszczeń  wynikających  z  zawartej
umowy.  W  zakresie  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z obowiązkami  prawnymi
Administratora,  wynikającymi  z przepisów  prawa  powszechnie  obowiązującego,  Państwa  dane
osobowe będą przetwarzane  przez  okres  wymagany przepisami  prawa,  w szczególności  przepisami
prawa podatkowego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do
czasu jej wycofania.

8. Administrator informuje, że mają Państwo prawo:
a) żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) w  przypadku,  gdy  przetwarzane  przez  Administratora  dane  osobowe  są  nieprawidłowe,

przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;
c) w  przypadku,  gdy  Państwa  dane  osobowe  nie  są  Administratorowi  potrzebne  do  celów,  w

których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane
powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają
Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;

d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mają Państwo prawo
żądać  ograniczenia  ich  przetwarzania  na  okres  pozwalający  Administratorowi  weryfikację
prawidłowości tych danych;

e) poza  przypadkiem  wskazanym  w  punkcie  d),  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne
Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy
wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu
ustalenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy po stronie  Administratora  są  nadrzędne  wobec
podstawy sprzeciwu;

f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych.



9. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają
Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

10. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1  lit a RODO),
mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania  dokonanego  przed  wycofaniem  tej  zgody.  Oświadczenie  o cofnięciu  zgody  można
kierować pisemnie osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na
adres iod@introl.pl

11. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa
danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa
praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.

12. Podane  przez  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  (tj.  bez
ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu


	Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży
	INTROL sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
	KLAUZULA INFORMACYJNA
	DLA KONTRAHENTÓW INTROL SP. Z O.O. W KATOWICACH

